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 مشروع متعددة السنوات: ورقة تقييم المشروع
  شيلي

 

 الوآالة  عنوان المشروع: أوال
  )ة الرئيسيةالوآال( اليونيب/ اليوئنديبي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
 )طن بقدرات استنفاد األوزون(  75.2 2009: السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 
  2009: السنة)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ثالثا

مجموع  تبرالمخ العملية المذيبات التبريدالحرائق الرغاوياأليروسول المادة الكيميائية
استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
 0.00          123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.00          124-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 24.16    1.52   22.64  ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.39    0.39     ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 50.64    49.09   1.55   22-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.0    .      225-الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك : رابعا

 100.25 نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 100.25  2010-2009ط األساس للفترة 

  )فاد األوزونباألطنان بقدرات استن(االستهالك المؤهل للتمويل 
 75.25 :الباقي 0.0 :ووفق عليه بالفعل

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

إزالة المواد المستنفدة  اليوئنديبي
باألطنان (لألوزون 

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

4.2 9.2 6.7 3.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 

بالدوالرات (مويل الت
 )األمريكية

564,393 564,393 564,393 389,923 231,456 0 0 0 0 0 2,314,556 

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع:سادسا

  n/a 100.3 100.3 90.2 غير متاح )تقديرات(الحدود القصوى لالستهالك بموجب بروتوآول مونتريال
  n/a 100.3 100.3 90.2 غير متاح)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(سموح به االستهالك األقصى الم

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  )بالدوالر األمريكي(المبدأ 

 1,756,144 163,214 181,382 317,006 628,976 465,566تكاليف المشروع اليوئنديبي
 131,710 12,241 13,604 23,775 47,173 34,917 تكاليف الدعم

 288,490 41,102 27,022 27,022 40,127 153,217تكاليف المشروع  اليونيب
 37,504 5,343 3,513 3,513 5,217 19,918 تكاليف الدعم

 2,044,634 204,316 208,404 344,028 669,103 618,783)بالدوالر األمريكي(مجموع تكاليف المشروع من حيث المبدأ
 169,214    17,584 17,117 27,288 52,390 54,835)بالدوالر األمريكي(دعم المطلوبة من حيث المبدأمجموع تكاليف ال

 2,213,848 221,900 225,521 371,316 721,493 673,618)بالدوالر األمريكي(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ
 

  )2011(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا
 )بالدوالر األمريكي(تكاليف الدعم  )بالدوالر األمريكي(ال المطلوبة األمو الوآالة
 34,917 465,566 اليوئنديبي
 19,918 153,217 اليونيب

 
 حسب المبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   طلب التمويل

 للنظر االفرادي توصيات األمانة
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  وصف المشروع
  
الوآالة الرئيسية، نيابة عن حكومة شيلي خطة إدارة إزالة المواد اليوئنديبي بوصفه  مقد .1

أمريكيا  دوالرا 3,114,595الهيدروآلوروفلوروآربونية لالجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية بتكلفة إجمالية تبلغ 
زائدا تكاليف دعم كيا أمري دوالرا2,598,245 وتتألف من دوالرا أمريكيا  261,994زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 

أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  دوالرا 516,350ولليوئنديبى   أمريكيا دوالرا 194,868الوآالة بمبلغ  
وسوف يتيح تنفيذ األنشطة المدرجة في المرحلة . دوالرا أمريكيا لليونيب بالصيغة التي قدمت بها أصال 67,126

أهداف الرقابة المحددة في بروتوآول  تحقيقواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للحكومة األولى من خطة إدارة إزالة الم
 .في الوقت المحدد 2015و 2013مونتريال لعامي 

 30,669أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغ . دوالرا 408,925ويبلغ المبلغ المطلوب في هذا االجتماع  .2
أمريكيا  دوالرا 34,541أمريكية زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  والراتد 265,703أمريكيا لليوئنديبي و دوالرا

  .من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 2011لليونيب لالضطالع بخطة التنفيذ السنوية لعام 

  سياسة المواد المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيمي
 
إزالة وتقوم وحدة األوزون بتنسيق أنشطة . روتوآول مونتريالتتحمل وزارة البيئة المسؤولية عن تنفيذ ب .3

المواد المستنفدة لألوزون في تعاون وثيق مع أصحاب المصلحة في القطاعي العام والخاص من خالل لجنة 
 .استشارية، ولجنة تقنية ولجنة إستراتيجية

ي على جميع المواد المستنفدة تسر التىآليات الرقابة  2006آذار / ويضع قانون األوزون الصادر في مارس .4
الضوابط الخاصة بالواردات من  2007أيلول / الصادر في سبتمبر العالىلألوزون في حين يضع القرار الوزاري 

ويتعين على مستوردي ومصدري المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية . المواد المستنفدة لألوزون ومعايير توزيعها
وتقوم . بإدارة الجمارك الوطنية لمستوردي ومصدري المواد المستنفدة لألوزونالتسجيل في السجل الوطني الخاص 

ونظرا ألن خط األساس . إدارة الجمارك الوطنية برصد الواردات والصادرات من هذه المواد
، والتستطيع الحكومة تطبيق نظام الحصص الخاص بهذه للهيدرآلوروفلوروآربون ألغراض االمتثال لم تحدد بعد

ثم تحدد  2011وستقوم إدارة الجمارك الوطنية بحساب خط األساس لهذه المادة خالل التصنيف األول من عام  .المادة
وسيدخل نظام الحصص حيز التشغيل الكامل في . بعد ذلك األحجام القصوى المسموح بها من الواردات الكلية

 .2013حتى يمكن االمتثال للرقابة األولى في  2012آانون األول / ديسمبر

  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
  
وذلك نتيجة  2008يقل بصورة طفيفة عن عام  2009آان مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في  .5

مما أسفر عن خفض في استهالك (لألوضاع االقتصادية في البلد التي أثرت على قطاع التصنيع 
، أسفر انتعاش حدث في قطاع التصنيع في 2010م وفي عا) ب على وجه الخصوص141-الهيدروآلوروفلوروآربون

وعالوة على ذلك أدى الزلزال الذي حدث في . شيلي عن زيادة في الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
إلى زيادة الطلب على هذه المواد حيث آان يتعين إصالح  2010شباط / الجزء األوسط الجنوبي من البلد في فبراير

المعدات المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون باإلضافة إلى أن  البنية األساسية التي تتطلب ألواحا عدد آبير من 
آما آانت ألواح العزل مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على نظم . للعزل بالرغاوي آانت في حاجة إلى إعادة بناء

 1ويتضمن الجدول . 2010وفلوروآربون خالل وعلى هذا األساس، يتوقع أن يزيد استهالك الهيدروآلور. التبريد
 .7استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الذي أبلغته حكومة شيلي بموجب المادة 
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  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي: 1الجدول 
 *2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  الهيدروآلوروفلوروآربون

 )باألطنان المترية(
 915.9 920.7 829.5 643.4 924.4 789.4  759.6  22-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 5.6 0.4 0.0 2.0 3.0 0.7 2.4  123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.5 0.4 - 1.2 1.2 1.0 0.5  124-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 644.1 219.7 413.7 390.6 258.0 274.5 254.1 ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 53.5 6.0 4.6 4.1 3.3 0.2 0.2 ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 19.3 - 3.9 1.2 0.6 - -  225-الهيدروآلوروفلوروآربون 

 1,638.9 1,147.1 1,251.7 1,042.5 1,190.5 1,065.8 1,016.8 )باألطنان المترية(المجموع 
 )بقدرات استنفاد األوزون باألطنان(

 50.4 50.6 45.6 35.4 50.8 43.4 42.0  22-ن الهيدروآلوروفلوروآربو
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.1  124-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 70.8 24.2 45.5 43.0 28.4 30.2 28.0 ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 3.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.5 - 0.1 0.1 0.0 - -  225-الهيدروآلوروفلوروآربون 

بقدرات استنفادباألطنان (المجموع 
 )األوزون

70.2 73.7 79.5 78.8 91.5 75.2 125.3 

 .استهالك تقديري  (*)
 
في شيلي في بونية استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآر فىواستنادا إلى معدل النمو السنوي التاريخي  .6

) في المائة تقريبا بالنسبة لجميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 11متوسط يبلغ نحو ( 2008-2002الفترة 
، ونظرا ألن االقتصاد الوطني في حالة انتعاش 2010ومستويات االستهالك الفعلية المبلغة في الفصل األول من عام 

 طن 63.9إلى  2012في  22- وف يزيد استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون، س2009الكساد الذي آان سائدا في من 
ب إلى 141-وعلى العكس من ذلك يتوقع أن ينخفض استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون. بقدرات استنفاد األوزون

 .طنا بقدرات استنفاد األوزون 60نحو 

  التوزيع القطاعي للهيدروآلوروفلوروآربون
  
 22-هيدروآلوروفلوروآربونية يتعلق بالدرجة األولى بالهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك من المواد ال .7
الذي ) مقاسة باألطنان بقدرات استنفاد األوزون 2010في المائة من مجموع استهالك هذه المواد في  40نحو (

. خ للرغاويالتبريد وتكييف الهواء، مع استخدام آمية صغيرة آعامل نفيستخدم في صناعة التبريد لخدمة نظم 
في المائة من مجموع استهالك المواد  56(ب 141- ويستخدم استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

في إنتاج رغاوي البوليوريتان بواسطة منشأتي نفخ يقومان بتصنيع وتسويق نظم ) الهيدروآلوروفلوروآربونية
طن بقدرات استنفاد  1.8(طنا متريا  16د وعالوة على ذلك، يجري أيضا استيرا. البوليول سابق الخلط آامل التكوين

طنا  11.0(متري  طن 100.4، وتصدير مصبوبب في شكل بوليول 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون )األوزون
 آما تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بدرجة اقل في شكل مذيبات. النمطبنفس ) بقدرات استنفاد األوزون

وفي طفايات الحريق ) 225-الهيدروآلوروفلوروآربون(والتنظيف الدقيق ألغراض التنظيف العامة، 
 .أدناه 2على النحو المبين في الجدول ) 123-الهيدروآلوروفلوروآربون(
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  )2010-2009متوسط استهالك (التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي : 2الجدول 

باألطنان بقدرات  باألطنان المترية ن الهيدروآلوروفلوروآربو القطاع الفرعي
 استنفاد األوزون

 0.4 3.3  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  )الرغاوي(التبريد المنزلي 
 0.2 3.5  22-الهيدروآلوروفلوروآربون  التبريد التجاري
 9.9 90.4  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  )الرغاوي(األلواح الممتدة 
 1.3 24.4  22-الهيدروآلوروفلوروآربون  )رغاويال(األلواح الممتدة 

 12.8 116.8  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  )الرغاوي( المقطوعةاأللواح 
 10.3 93.9  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  رغاوي الرش
 49.0 890.4  22-الهيدروآلوروفلوروآربون  خدمة التبريد
 3.0 27.2  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  خدمة التبريد
 1.9 29.8  ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون  خدمة التبريد
 0.0 0.5  124-الهيدروآلوروفلوروآربون  خدمة التبريد

 0.1 3.0  123-الهيدروآلوروفلوروآربون  طفايات الحريق
 0.2 9.6  225-الهيدروآلوروفلوروآربون  المذيبات

 89.2 1,292.7  المجموع الفرعي
 11.0 100.4  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  المصبوبلبوليول تصدير ا

 
نظم التبريد المنزلية (الستخدامات العزل الحراري منشأة للرغاوي تقوم بتصنيع األلواح  15وهناك  .8

ب، 141-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 201.7باستهالك إجمالي تقديري قدره ) والتجارية والصناعية
في عام ) طن بقدرات استنفاد األوزون 23.4أي ما مجموعه ( 22- من الهيدروآلوروفلوروآربون يطن متر 22.0و

يتعلق بثالث منشئات ) في المائة من مجموع االستهالك 43تمثل (متري  طن 96.4ومن هذا االستهالك، آان . 2008
) بقدرات استنفاد األوزون طن 9.9(طن متريا  90واستخدمت آمية إضافية تبلغ . تتضمن مكونا من الملكية األجنبية
 .منشأة تقوم بتصنيع رغاوي الرش 12ب بواسطة 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون

  إستراتيجية وتكاليف إزالة المواد الهيدروآلوروآربونية
  
طنا بقدرات  45، إزالة 2015و 2013ويتعين للوفاء بمستوى االمتثال من الهيدروآلوروفلوروآربون لعامي  .9

وقد ). 2010في المائة من االستهالك التقديري لعام  11استنادا إلى معدل النمو السنوي البالغ (األوزون  استنفاد
حددت حكومة شيلي النهج اإلستراتيجية الخمسة التالية التي أعدت في إطارها مشاريع وأنشطة ملموسة إلزالة المواد 

: وتشمل الخطوط اإلستراتيجية الخمسة مايلي. التالي 3الهيدروآلوروفلوروآربونية على النحو المبين في الجدول 
طن بقدرات  6.5(متري  طن 59.6تحسينات تنظيمية، وتحويل منشئات تصنيع الرغاوي باستهالك تقديري يبلغ 

ب، وأنشطة في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى الدروس 141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) استنفاد األوزون
ة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وأنشطة استثارة الوعي، وتنسيق ورصد تنفيذ مشاريع المستفادة من إزال

 .وأنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
  في شيلي الهيدروآلوروفلوروآربونيةأنشطة اإلزالة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد : 3الجدول 
  التكاليف لةالوآا المشاريع/ األنشطة

 )بالدوالر األمريكي( 
 894,190 اليونيب/ اليوئنديبي تنفيذ إطار تنظيمي للهيدروآلوروفلوروآربون : 1الخط االستراتيجي 

 96,100 اليونيب إنشاء نظام للحد األقصى للواردات من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 168,230 اليونيب تنفيذ نظام الرقابة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

نظام الرقابة على المعدات المحتوية على الهيدروآلوروفلوروآربون والمواد المستنفدة لألوزون 
 بصورة عامة

 157,100 اليوئنديبي

 317,310 اليوئنديبي تنفيذ نظام الرقابة لالستخدام التجاري والمناولة بشأن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 155,450 اليوئنديبي يليةإدراج وسائل االمتثال التكم

 672,399 اليوئنديبي برنامج دعم لقطاع الرغاوي: 2الخط االستراتيجي 
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  التكاليف لةالوآا المشاريع/ األنشطة
 )بالدوالر األمريكي( 

 672,399 اليوئنديبي مشاريع تحويل الرغاوي
 1,193,553 اليوئنديبي برنامج دعم قطاع التبريد: 3الخط االستراتيجي 

 166,562 ياليوئنديب التدريب على ممارسات التبريد الجيدة وإعادة التهيئة
 233,721 اليوئنديبي لقطاع التبريد ةالتدريب الخاص بالقطاع بما في ذلك البيانات التدليلي

 132,400 اليوئنديبي نظام إصدار الشهادات لتقنيي التبريد المهرة
 193,050 اليوئنديبي برنامج الحوافز إلعادة تهيئة غرف التبريد الصغيرة في الصناعات الزراعية

 245,070 اليوئنديبي لتجديدبرنامج ا
 222,750 اليوئنديبي في خدمة التبريد المستخدمةب 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 252,020 اليونيب برنامج استثارة الوعي: 4الخط االستراتيجي 
 121,520 اليونيب وتقنيي التبريدالتشجيع على مشارآة آبار المستعملين 

 130,500 اليونيب لوجيات والمنتجات الخالية من الهيدروآلوروفلوروآربون دفع االستهالك صوب التكنو
 102,433 اليوئنديبي برنامج الرصد: 4الخط االستراتيجي 

 102,433 اليوئنديبي برنامج الرصد
 3,114,595   المجموع

 
  ب141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

  
إزالة جزئية الستهالك  2015و 2013تقترح حكومة شيلي لتحقيق أهداف اإلزالة في  .10

 .ب المستخدم آعامل نفخ الرغاوي وآمذيب في خدمة نظم التبريد141-الهيدروآلوروفلوروآربون

ويقترح المشروع الذي يعالج قطاع الرغاوي تحويل المنشئات األربع التالية التي تصنع األلواح غير الممتدة  .11
، ب141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) رات استنفاد األوزونطن بقد 6.5(متري  طن 59.6باستهالك إجمالي قدره 

من في المائة  80بأآثر من ) مملوآة بأآملها ملكية أجنبية(وسوف توفر أوريكا، وهي أآبر منشأة للنظم في شيلي 
 :السوق، نظم البوليول المشكلة المعتمدة على السيكلوبينتان

 600,000(وتصنع نظم العزل الحراري  2001 دانيكا للصناعات الحرارية التي بدأت اإلنتاج في  )أ (
لديها و آان ) باب من األبواب العازلة للحرارة سنويا 10,000متر مربع من األلواح العازلة و

طن بقدرات استنفاد  3.4(متري  طن 30.6ب قدره 141-استهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون
دات خط األساس من وتتألف مع. أجنبية في المائة من هذه الشرآة ملكية 10و. 2008في ) األوزون

نظم الهيدروآربونات سابقة الى  وتشمل عملية التحويل . القوالب ومثبت وحدة للضغط العالي 
وإعادة تهيئة جهاز صرف الرغاوي، والمعدات ذات الصلة بالسالمة، الخلط تهيئة منطقة التخزين، 

وقدرت . أمريكيا دوالرا 262,728تبلغ  ومراجعة السالمة بتكلفة تقديريةوالتجارب، واالختبار 
دوالر  10.67 وتبلغ مردودية التكاليف دوالرا أمريكيا 63,884 تكاليف التشغيل اإلضافية بمبلغ

  ).دوالرا أمريكيا تتعلق بالملكية األجنبية 32,661 قبل خصم مبلغ( غرامكيلوأمريكي لل

وتقوم بتصنيع ألواح العزل  1974المحدودة عبارة عن منشأة وطنية أنشئت عام  ريفريشنتو  )ب (
، بدأت المنشأة في 1999وفي عام . الحراري، وأبواب غرف التبريد ومعدات التبريد لغرف التبريد

وآانت المنشأة . آيلوغرام للمتر المكعب الواحد 40تصنيع األلواح العازلة بسماآات مختلفة بكثافة 
ب 141- ن الهيدروآلوروفلوروآربونم) طن بقدرات استنفاد األوزون 1.0(طن متر  9.4تستهلك 

. 2007أيار / وتتألف معدات خط األساس من وحدة للضغط العالي تم شراؤها في مايو. 2008في 
إلى نظم الهيدروآربونات سابقة الخلط تهيئة منطقة التخزين، وإعادة تهيئة وتشمل عملية التحول 

واالختيار، ومراجعة السالمة جهاز صرف الرغاوي، والمعدات ذات الصلة بالسالمة والتجارب 
دوالرا  18,757 وقدرت تكاليف التشغيل اإلضافية بمبلغ. أمريكيا دوالر 203,451بتكلفة تبلغ 

 .أمريكي للكيلوغرام الواحد دوالر 23.74أمريكيا وتبلغ مردودية التكاليف 

يئة بسماآات لتصنيع ألواح العزل الجس 2003بولشيل المحدودة عبارة عن منشأة وطنية أنشئت عام   )ج (
متر مربع  180,000(وألبواب غرف التبريد ) متر مربع سنويا 61,200(مختلفة لصناعة التشييد 
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من ) طن متري بقدرات استنفاد األوزون 0.8(طن متري  7.4تستهالك وآانت المنشأة ). سنويا
وتتألف معدات خط األساس من وحدة للضغط . 2008ب في 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

إلى نظم الهيدروآربونات سابقة الخلط تهيئة وتشمل عملية  التحويل . 1994لي تم شراؤها عام العا
جديدة ومعدات تتعلق بالسالمة  منطقة التخزين، واالستعاضة عن جهاز صرف الرغاوي بوحدة

وقدرت . أمريكيا دوالر 378,279وتجارب واختبارات ومراجعة السالمة بتكلفة تقديرية تبلغ 
دوالر  53.45وتبلغ مردودية التكاليف . أمريكيا دوالرا 15,541تشغيل اإلضافية بمبلغ تكاليف ال

 .أمريكي للكيلوغرام

، وتقوم بتصنيع ألواح العزل 1991سوبرفريجو المحدودة عبارة عن منشأة وطنية أنشئت عام   )د (
 متريطن  12.2وآانت المنشأة تستهلك ). متر مربع سنويا 37,550(الحراري بسماآات مختلفة 

وفي . 2008ب في عام 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن بقدرات استنفاد األوزون 1.3(
 5.4( 11-تحولت المنشأة بدعم من الصندوق المتعدد األطراف من الكلوروفلوروآربون 1999عام 

ب من خالل إعادة 141-إلى تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون ) طن بقدرات استنفاد األوزون
). 2001حزيران / استكمل المشروع في يونيو(ئة آلة حقن الرغاوي العاملة بالضغط العالي تهي

واالستعاضة عن جهاز ويشمل التحول إلى نظم الهيدروآربونات سابقة الخلط تهيئة منطقة التخزين، 
الرغاوي بوحدة جديدة، والمعدات ذات الصلة بالسالمة، والتجارب، واالختبارات، ومراجعة 

أمريكيا وقدرت تكاليف التشغيل اإلضافية بمبلغ  دوالرا 329,066ة بتكلفة تقديرية تبلغ السالم
 .دوالرا أمريكيا للكيلوغرام 29.00أمريكيا، ومردودية التكاليف بمبلغ  دوالرا 25,745

في  للكيلوغرام، وعنصر الملكية األجنبية دوالر أمريكي 9.79ونظرا للحد األقصى لمردودية التكاليف البالغ  .12
 744,416 دوالر أمريكيا، وستجري تغطية التمويل الباقي البالغ 553,037 ى هذه المنشئات، تطلب حكومة شيليإحد

دوالر  119,362 مبلغا إضافيا قدره آما طلب من الصندوق . المنشئات في شكل تمويل نظيردوالرا أمريكيا بواسطة 
 .والتحقق والمصروفات األخرى أمريكيا لتغطية تكاليف الخبراء المحليين والدوليين،

، وهي منشأة النظم، ترآيب مستودع تخزين تحت األرض للهيدروآربونات ووحدة للخلط أوريكاوتقترح  .13
المسبق لخلط البوليول والهيدروآربونات بنسب مختلفة وفقا الحتياجات المستخدمين النهائيين، وإعادة تهيئة 

 401,500والمعدات ذات الصلة بالسالمة بتكلفة تقديرية تبلغ تشكيل، مستودعات التخزين الخاصة بالبوليول آامل ال
 ).تغطيها منشأة النظم(أمريكي  دوالر

ب المستخدم في خدمة نظم التبريد شراء 141-ويقترح المشروع الذي يعالج إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون .14
وسوف يسفر . ا أمريكيادوالر 222,750بلغ معدات لتطبيق مواد بديلة وتوفير التدريب للتقنيين بتكلفة إجمالية ت

 .ب141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) أطنان بقدرات استنفاد األوزون 3.0(طن متري  27.4 المشروع عن إزالة

  الرصد
  

سيتيح برنامج الرصد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لحكومة شيلي تنسيق ورصد  .15
 .طة المتضمنة في الخطوط اإلستراتيجيةتنفيذ المشاريع واألنش

  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات
  

آانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي قد قدمت أول مدة إلى االجتماع الثاني  .16
اتيجيه خطة إدارة وأدى ذلك إلى إجراء تغير في استر. والستين ثم سحبها اليوئنديبي بعد ذلك بناء طلب الحكومة

التمويل الخاص باإلعداد لمشاريع االستثمار، وزيادة : اإلزالة، وآثار تساؤالت من جانب األمانة فيما يتعلق بمايلي
، ووضع خط األساس ونقطة البداية للخفض 2010و 2009االستهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون فيما بين 
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ي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد األنشطة فالتجميعي، والقرار الخاص بترآيز 
 .بدال من تصنيع الرغاويقطاع الالهيدروآلوروفلوروآربونية على 

واستعرضت األمانة خطة إدارة اإلزالة التي أعيد تقديمها في سياق الخطوط التوجيهية إلعداد خطط إدارة  .17
ر التمويل إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في ومعايي) 54/39المقرر (إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

-2011وخطة األعمال المدمجة للفترة ) 60/44المقرر (قطاع االستهالك التي اتفق عليها خالل االجتماع الستين 
 .المقدمة لالجتماع الثالث والستين 2014

  تمويل اإلعداد لمشاريع االستثمار
  

دوالر أمريكي إلعداد أنشطة استثمارية  50,000ن على مبلغ وافقت اللجنة، خالل االجتماع السابع والخمسي .18
وآما أشير في خطة إدارة إزالة المواد . الهيدروآلوروفلوروآربون في تصنيع معدات التبريد في شيليإلزالة 

اليستخدم إّال في خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء  22-الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن الهيدروآلوروفلوروآربون
وأبلغ اليوئنديبي أن جمع البيانات الذي تم . ومن ثم ينبغي إعادة أموال إعداد المشروع إلى الصندوق المتعدد األطراف

في تصنيع معدات بجزء من أموال اإلعداد أظهر أن الشرآات في شيلي التستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
واستنادا إلى . النتيجة من نتائج العمل الميداني الذي نفذإلى هذه  وقد تم التوصل. التبريد التجارية آما آان يعتقد

لتدريب قطاع التبريد في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المعلومات المجمعة، أدرج برنامج 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  حسابات خط األساس ونقطة البداية
  

: 2010و 2009وطلب المزيد من التوضيح للزيادة الكبيرة في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون فيما بين  .19
ب من 141-طن متري، والهيدروآلوروفلوروآربون 5.6إلى  0.4من  123- فقد زاد الهيدروآلوروفلوروآربون

متري،  طن 53.5إلى  6ب من 142-متري، والهيدروآلوروفلوروآربون  طن 644.1إلى  219.7
طن متري، في حين انخفض استهالك  19.3من الصفر إلى  252-والهيدروآلوروفلوروآربون 

وأوضح اليوئنديبي بأنه باإلضافة إلى زيادة الطلب على رغاوي العزل العاملة . 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
استهالك  ب نتيجة للزلزال المدمر واالنتعاش االقتصادي، زاد141-بالهيدروآلوروفلوروآربون
 R-406بالمزيج من غاز التبريد  12-ب نتيجة لالستعاضة عن الكلوروفلوروآربون142-الهيدروآلوروفلوروآربون

- في المائة من الهيدروآلوروفلوروآربون 41، و22-من الهيدروآلوروفلوروآربونفي المائة  55يتضمن  الذي(
، المستخدم 225اد الهيدروآلوروفلوروآربونولم يجر استير. في خدمة بعض معدات التبريدالمستخدم ) ب142

-استيراد الهيدروآلوروفلوروآربونحيث أن الشرآات آانت تستخدم المخزونات إّال أن طلبات  2009آمذيبات، في 
ويتوقع أن يعود النمو السريع في استهالك . مع تحسن االقتصاد 2010بدأت من جديد في  225

ولذا قدر االستهالك المستقبلي من . 2011عدل النمو المعتاد في إلى م 2010الهيدروآلوروفلوروآربون في 
على أساس استهالك وليس  2010-2009الهيدروآلوروفلوروآربون استنادا إلى متوسط االستهالك في الفترة 

2010. 

بقدرات استنفاد  طن 100.25وقدرت حكومة شيلي استهالك خط األساس لديها ألغراض االمتثال بمقدار  .20
تقديري قدره طن بقدرات استنفاد األوزون، واستهالك  75.21المبلغ وقدره  2009ستنادا إلى استهالك األوزون ا
إلى خط أساس قدره  2014-2011وأشارت خطة األعمال للفترة . 2010بقدرات استنفاد األوزون في  طن 125.30

االستهالك األعلى بكثير الذي حدث طن بقدرات استنفاد األوزون، وهو خط األساس الذي لم يأخذ في الحسبان  78.2
والمرتبط باالنتعاش االقتصادي لقطاعات التصنيع، وزيادة الطلب على المنتجات المعتمدة على  2010في 

 .2010شباط / الهيدروآلوروفلوروآربون نتيجة للزلزال الذي وقع في فبراير

وليول سابق الخلط المعتمد على وال تفكر حكومة شيلي في تقديم طلب للحصول على أي تمويل لتحويل الب .21
أن هذا القطاع من السوق غير مؤهل للتمويل، ولن الهيدروآلوروفلوروآربون ألغراض التصدير حيث أن البلد يدرك 

العالمي بشأن نظام اإلبالغ  61/47واليعدل المقرر . تطلب أي دعم إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في المستقبل
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تدرك شيلي أيضا أن الجزء وعالوة على ذلك، . وآربون أو نقطة البداية للخفض التجميعياستهالك الهيدروآلوروفلور
من منشئات التصنيع غير مؤهل للتمويل ولن تطلب أي مساعدة إلزالة  5المملوك للبلدان غير تلك العاملة بالمادة 

 .الهيدروآلوروفلوروآربون لهذا االستهالك في المستقبل

  الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإستراتيجية خطة إدارة إز
  

بقدرات استنفاد األوزون من المواد  طنا 35.0إزالة نحو  2015-2013سيتعين على شيلي لتحقيق أهداف  .22
ب المستخدم في تصنيع منتجات الرغاوي 141-منها الهيدروآلوروفلوروآربونالهيدروآلوروفلوروآربونية التي 

بتكلفة تبلغ (التبريد بقدرات استنفاد األوزون في قطاع خدمة  طن 27.5و) كياا أمريدوالر 672,399بتكلفة تبلغ (
في خطة إدارة إزالة المواد  را أمريكيا لبرنامج الرصددوال 102,433دوالرا أمريكيا باستثناء مبلغ  2,339,763

ب 141- وروآربونولوحظ أنه على الرغم من وجود آميات آافية من الهيدروآلوروفل) الهيدروآلوروفلوروآربونية
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي ستزال في المائة من  80مؤهلة لإلزالة في قطاع عامل نفخ الرغاوي، فإن 

 :وقدم اليوئنديبي النقاط التالية. إدارة اإلزالة، توجد في قطاع الخدمة خالل المرحلة األولى من خطة

وآربونية في شيلي قد قدمت في األصل إلى آانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلور  )أ (
ولم تكن أآبر منشئات تصنيع الرغاوي في شيلي التي تستخدم حاليا . االجتماع الثاني والستين
بسبب الملكية األجنبية أو المسائل ب آعامل نفخ مؤهلة للتمويل 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

سوى سبع منشئات للرغاوي من الحجم المتوسط  ولذا لم تكن مؤهلة للتمويل. المتعلقة بتاريخ البدء
 7ب يتراوح بين 141-تقوم بتصنيع األلواح المقطوعة باستهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون

والعديد من المنشئات الصغيرة ) طن بقدرات استنفاد األوزون 2.2إلى  0.8(طنا متريا  20و
طن بقدرات استنفاد  0.6(ترية أطنان م 5بمتوسط استهالك يقل عن . منخفضة التكنولوجيا

 ).األوزون

ونظرا لألولوية المسندة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أوال التي تنطوي على أعلى قدر   )ب (
أدرجت إزالة ) XIX/6حسب المقرر (من القيم بقدرات استنفاد األوزون 

اوي المقطوعة ب الذي تستخدمه منشئات تصنيع ألواح الرغ141-الهيدروآلوروفلوروآربون
وقد . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالخمس آمكون في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 .حليل دقيق لسوق الرغاوي المحلية وتوافر التكنولوجيات البديلةاختيرت هذه المنشئات بعد ت

إلى التوصل إلى وبعد ذلك أدت المناقشات المتعمقة مع منشئات النظم المحلية، ومنشئا الرغاوي   )ج (
انعدام التكنولوجيا التي تحقق مردودية تكاليفها بصورة مؤآدة والمتوافرة تجاريا نتيجة مفادها أن 

والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي جعل من المستحيل االستعاضة عن 
بع ولذا فإن المنشئات الس 1 .ب الذي تستخدمه المنشئات الصغيرة141-الهيدروآلوروفلوروآربون

- على إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونالتي تقوم بتصنيع األلواح المقطوعة هي التي ستكون قادرة 
وفيما يتعلق . أفضل البدائلب في هذا الوقت مع اختيار تكنولوجيا الهيدروآربونات باعتبارها 141

ويل اآلمن بذلك المقترح، أشارت األمانة إلى أنه نظرا لمستوى االستثمار المطلوب إلجراء التح
للمنشئات إلى تكنولوجيات الهيدروآربونات واالنخفاض النسبي في مستويات استهالك 
الهيدروآلوروفلوروآربون، سيتعين أن توفر هذه المنشئات مستوى آبير من التمويل المشترك 

ونظرا لهذا الوضع طلبت حكومة شيلي ). في المائة من مجموع التكاليف 70و 50يتراوح بين (
 .ظر خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى االجتماع الثالث والستينإرجاء ن

                                                      
سيستكمل تقرير (ة في شيلي أن فورمات الميثيل يمثل بديال سليما، ولم يجر بعد التحقق من الميثيالل في الوقت الحاضر، التري منشئات النظم المحلي   1

وعلى الرغم من أن الدراسات الحالية قد أظهرت خواص حرارية واعدة مع الرغاوي ) 2011المشروع التجريبي لميثيالل التابع لليوئنديبي خالل عام 
مازال يتعين استكمال الدراسات السمية واليتوقع تداوله ) HFOsوتسمى أيضا (لوروآربونية غير المشبعة المستنبطة استنادا إلى المواد الهيدروآلوروف

 .2013تجاريا إّال بعد 
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وخالل عملية استعراض المشروع للعرض على االجتماع الثالث والستين، اقترحت حكومة شيلي  .23
على ول المعتمد بتصنيع البولي) اوريكا(فستقوم منشأة نظم محلية . واليوئنديبي استراتيجيه إزالة منقحة لقطاع الرغاوي

وبذلك الهيدروآربونات سابق الخلط لمنشئات ألواح الرغاوي التي أدرجت في المرحلة األولى من خطة إدارة  اإلزالة 
اوريكا ونظرا ألن . في المائة 30يجري خفض االستثمار الالزم في منشئات الرغاوي بنسبة متوسطة تصل إلى 

تقدر (، ستقوم بتحويل مرفقها من مواردها الخاصة 5ر بلدان المادة شرآة مملوآة بالكامل لرأس مال من بلدان غي
 :الجديد قوبل بعدد من العقباتغير أن هذا النهج ) أمريكي دوالر 400,000بنحو 

أطنان  4.0(طنا متريا  36لتزم سوى ثالث منشئات فقط للرغاوي يبلغ استهالآها التجميعي تلم   )أ (
ب غير أن آمية 141-ك الهيدروآلوروفلوروآربونبإزالة استهال) بقدرات استنفاد األوزون

 .2015-2013الهيدروآلوروفلوروآربون التي ستزال لن تكفي لتحقيق تدابير الرقابة في 

مخاطر بإدخال البوليول سابق أثيرت شواغل بشأن السالمة االقتصادية لمنشأة النظم وارتفاع ال  )ب (
ولذا . النخفاض النسبي لمستويات االستهالكالعامل بالهيدروآربونات في شيلي بالنظر إلى ا الخلط

تقرر إعادة النظر في إدخال تكنولوجيا البوليول سابق الخلط العامل بالهيدروآربونات استنادا إلى 
) مصر(البحوث وفي ضوء نتائج المشروعين التجريبيين اللذين ينفذهما اليوئنديبي  إجراء المزيد من

 ).الصين(والبنك الدولي 

لك، التسمح السياسة االقتصادية للحكومة بحظر إنتاج الرغاوي باستخدام وعالوة على ذ  )ج (
ب إلى أن يتم تحويل جميع المنشئات المؤهلة ومن ثم فإن منشئات 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

-والتي لديها أآبر استهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون( الرغاوي المملوآة لجهات أجنبية 
 .أساس طوعي لن تحول إّال على) ب141

وبعد أخذ االعتبارات المشار إليها أعاله في الحسبان، وأنه التوجد أي قطاعات أخرى للتصنيع تعتمد على  .24
الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد، رأت حكومة شيلي أن من الضروري معالجة استهالك هذه المادة في قطاع خدمة 

وسوف تسند حكومة شيلي خالل . 2015و 2013تدابير الرقابة في التبريد وتكييف الهواء فقط للتمكين من االمتثال ل
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية اهتماما جادا لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك 

نشئات ب في قطاع الرغاوي بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة للم141-الهيدروآلوروفلوروآربون
وسوف تواصل حكومة شيلي . المؤهلة في حين ستجري المنشئات غير المؤهلة التمويل من مواردها الخاصة

واسعة النطاق مع منشئات الرغاوي واليوئنديبي خالل المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة إجراء مشاورات 
ولوجيات منخفضة القدرة على االحترار الحراري التكنومنشئات النظم بشأن التطورات، والتغلغل في األسواق، وأداء 

محليا وإمكانية تناولها اقتصاديا من جانب قطاع لضمان معالجة القضايا التقنية والتكاليفية المعلقة وتوافر البدائل 
 .الرغاوي في شيلي

 3الجدول وتستند استراتيجيه اإلزالة المنقحة إلى الخطوات اإلستراتيجية واحد وثالثة وأربعة وخمسة في  .25
 :وسوف تشمل األنشطة مايلي. أعاله

إطار تنظيمي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يبين الضوابط الجمرآية ونظام الحصص   )أ (
إعادة التدوير فيما يتعلق بالمواد / والتسجيل، وتدابير الرقابة على اإلنتاج والتخزين والنقل والمعالجة

 .لطاقةالهيدروآلوروفلوروآربونية وتوسيم آفاءة ا

الذي (المساعدات التقنية لقطاع خدمة التبريد، وبرنامج للمساعدات التقنية في قطاع السوبر مارآت   )ب (
الذي يستخدم في الخدمة في  22- في المائة من مجموع الهيدروآلوروفلوروآربون 45يستهلك 
يات التدليل ذات الصلة بانخفاض قدرات االحترار الحراري والتكنولوجوبيان عمليات ) شيلي

المنخفضة القدرة على االحترار العالمي فضال عن جهود التمويل المشترك، ومرآز تجريبي 
 30وإعادة إصالحها وتخزينها واإلزالة الكاملة لنحو السترجاع غازات التبريد، وإعادة تدويرها 
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 ب المستخدم في141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن بقدرات استنفاد األوزون 3.3(طنا متريا 
 .تنظيف دارات التبريد

استثارة الوعي الموجه إلى المستخدمين النهائيين للتبريد المعتمد على الهيدروآلوروفلوروآربون،   )ج (
 .والتقنيين، والمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصناع القرار

 .برنامج للرصد  )د (

  القضايا التقنية والتكاليفية 
  

الهيدروآلوروفلوروآربونية، أوضح اليوئنديبي أنه قدم خالل فيما يتعلق بتمويل اإلطار التنظيمي للمواد  .26
إجمالية االجتماع الخامس والخمسين طلبا إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي بتكلفة 

خطة، وخالل إعداد ال. دوالر أمريكي 150,000دوالر أمريكي إال أنه ووفق على المقترح بمبلغ  245,000تبلغ 
التنظيمية نظمت وحدة األوزون عددا من المشاورات مع العديد من أصحاب المصلحة لتحسين الفهم باالنعكاسات 

وضعها وإنفاذها خالل للتعجيل بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومن ثم حددت تدابير إضافية سوف يتعين 
اإلزالة المقترحة بالتمويل ة المكون التنظيمي لخطة إدارة اليمكن تغطي: وعالوة على ذلك. السنوات الخمس القادمة

من المشاريع االستثمارية التي التحضيري لهذه الخطة، ولم تظهر أية إشارات على أنه آان يتعين استخدام األموال 
وإضافة إلى تعديل القرار الوزاري الذي سيحدد األحجام القصوى . سبقت الموافقة عليها في وضع التشريعات

نظام الرقابة على لواردات، تقترح حطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تنفيذ ل
الذي سيتضمن الكميات المستوردة من البوليول آامل التشكيل المعتمد على (الهيدروآلوروفلوروآربون 
مدة على المواد المستنفدة ، والتدريب، ونظام لتوسيع الرقابة لتشمل المعدات المعت)ب141الهيدروآلوروفلوروآربون

 .لألوزون لتحقيق نظام فعال لرصد الهيدروآلوروفلوروآربون في شيلي

في إطار ، أبلغ اليوئنديبي أن األموال المتبقية المتوافرة التبريدوفيما يتعلق بأنشطة التدريب في قطاع خدمة  .27
ير التحول عن المعدات العاملة خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروآربون تستخدم في برامج التدريب لتيس

قضايا  وفي حين سوف يبذل جهد إضافي إلدراج. بالكلوروفلوروآربون إلى غازات التبريد البديلة
فإن أنشطة التدريب المطلوبة بموجب خطة إدارة الهيدروآلوروفلوروآربون في برامج التدريب ضمن التنفيذ الحالي، 

على الهياآل التي أقامها مشروع الكلوروفلوروآربون قد صممت للبناء إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
التي لم  22-االستهالك المرتفع من الهيدروآلوروفلوروآربونوتوفر تدريبا متخصصا لتحويل المعدات في مجاالت 

اع ن مثل السوبر مارآت، وبعض االستخدامات في قطوتكن مؤهلة للتمويل بموجب إطار إزالة الكلوروفلوروآرب
ب المستخدم في تنظيف نظم 141-بأهمية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونوفيما يتعلق . التبريد وتكييف الهواء

 27.4إلى ) طن بقدرات استنفاد األوزون 0.3)طن متري  2.3من (في االستهالك التبريد، لوحظ أنه نظرا للزيادة 
، يتعين تنفيذ إعادة تهيئة الكمية الكبيرة 2010و 2007فيما بين ) بقدرات استنفاد األوزونأطنان  3.0(طن متري 
والتأثير المباشر لها على المناخ عندما ) في المائة من مجموع االستهالك في شيلي 3تمثل نحو والتي (المستخدمة 

المواد إلى الغالف الجوي وأن تنبعث فيه، خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة تصل 
 .نيةالهيدروآلوروفلوروآربو

ولدى توضيح الكيفية التي ستسهم بها األنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .28
في قطاع الخدمة وتحقيق أهداف  22- الهيدروآلوروفلوروآربونية في خفض الزيادة في الهيدروآلوروفلوروآربون

، أشار اليوئنديبي إلى أن البرنامج الذي ))ب(62/12على النحو المطلوب في المقرر ( 2015و 2013الرقابة في 
المستخدم في  22-في المائة من مجموع الهيدروآلوروفلوروآربون 45الذي يستهلك (يعالج قطاع السوبر مارآت 

في سوف يوفر المساعدات التقنية لعدد خمسة سوبر مارآت لمساعدتها في االضطالع باستثمارات آبيرة ) الخدمة
وعلى الرغم من . لتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي قبل نهاية دورة حياتهاتحويل ترآيباتها إلى ا

أن العديد من السوبر مارآت قد نظر بالفعل في االستثمار في هذه التحويالت، فإنها تواجه قضايا تقنية وتتعلق 
تحويل هذه السوبر وسيؤدي . التكنولوجياتبالتكاليف ترتبط بنقص الخبرات وعدم توافر المكونات الالزمة لتنفيذ هذه 

حيث ستجري إعادة تدوير  22-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 2.15مارآت الخمسة إلى خفض 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/25 
 
 

12 

ولن تكون هناك حاجة ابتداء من السنة الثانية . من النظم الحالية وإعادة استخدامها 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
استهالك يتوقع أن يستمر (ذه المادة لخدمة هذه الترآيبات طن متري من ه 0.4فصاعدا لكمية 

التدريب على الممارسات وعالوة على ذلك، فإن ). في قطاع السوبر مارآت في النمو 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
ي شبكة االسترجاع وإعادة التدوير المقترحة فالجيدة، وخطط اعتماد الشهادات للتقنيين ومراآز اإلصالح الستكمال 

من خالل  22-المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة تهدف إلى خفض الطلب على الهيدروآلوروفلوروآربون
وتستكمل هذه األنشطة بتدابير تنظيمية قوية تتضمن نظام التسجيل في . الترويج لعمليات االسترجاع وإعادة االستخدام

المشتريات من غازات ، وبرنامج للتوسيم ونظام تسجيل إدارة الجمارك للمعدات المعاملة بالهيدروآلوروفلوروآربون
ب من تنظيف دارات 141-وأخيرا فإن المشروع الخاصة بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون. التبريد من هذه المادة

 .طن متري من هذه المادة المستجدة في هذا القطاع 27.4التبريد سوف يزيل بصورة دائمة 

نهجية لحساب تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد وناقشت األمانة واليوئنديبي م .29
لمعالجة استهالك الهيدروآلوروفلوروآربونية استنادا إلى إستراتيجية اإلزالة المنقحة التي اقترحتها حكومة شيلي 

لتحقيق أهداف وحسب المبلغ اإلجمالي إلزالة هذه المادة والالزمة . الهيدروآلوروفلوروآربون فقط في قطاع الخدمة
 98أي ( 22-في المائة من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 10 أساسعلى  2015و 2013االمتثال في عامي 

متري أخرى من هذه المادة للتعويض عن الزيادة في استهالك  طن 356.4زائدا ) طن متريا
 طن 454.4ما مجموعه مما يسفر عن  2012و 2011ب في قطاع الرغاوي في 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

بمبلغ وحسب التمويل اإلجمالي ). طنا بقدرات استنفاد األوزون 25.0( 22-متري من الهيدروآلوروفلوروآربون
دوالرا  1,756,144تتألف من ) الر أمريكي للكيلوغرامدو 4.50أي على أساس (أمريكيا  دوالرا 2,044,634

مقدار  2015-2011وتقل القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة . نيبلليو دوالر أمريكيا 288,490أمريكيا لليوئنديبي و
 2,314,600(دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم عن المبلغ اإلجمالي الوارد في خطة األعمال  2,213,845
 ).دوالر أمريكي

  البيئةالتأثيرات على 

الهيدروآلوروفلوروآربونية، التشاور مع  أوضح اليوئنديبي أنه قد جرى خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد .30
ذات الصلة بأنشطة خطة إدارة المؤسسات العاملة في مجال آفاءة الطاقة وتغير المناخ بشأن المنافع المناخية المحتملة 

وتمثل أحد الموضوعات المعنية التي دارت بشأنه المناقشات بين اليوئنديبي والسلطات في وزارة البيئة في . اإلزالة
ية ضمان عدم تقويض االنخفاضات التي تحدث في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون نتيجة إلدخال غازات آيف

 .التبريد البديلة المرتفعة القدرة على االحترار العالمي

وسوف تؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .31
ق ممارسات الخدمة األفضل، وإنفاذ الضوابط على استيراد الهيدروآلوروفلوروآربون تطبي تتضمنوالتي 

 22-والمساعدات التقنية لقطاع السوبر مارآت إلى خفض آميات الهيدروآلوروفلوروآربون
وسيسفر آل آيلوغرام من . ب المستخدمين في خدمة التبريد141-والهيدروآلوروفلوروآربون
طن بمعادالت  1.8لن ينبعث نتيجة لممارسات التبريد األفضل عن توفير مايقرب من  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

ب التي ستزال من 141-متر من الهيدروآلوروفلوروآربون طن 27.4ثاني أآسيد الكربون في حين أن إزالة 
وفي هذا . الكربونبمعادالت ثاني أآسيد  طنا 19,350نبعاثات في قطاع الخدمة عن أآثر من لالاالستخدامات المسببة 

يم تقارير وقد يمكن تحديد التأثيرات من خالل تقي. الوقت التستطيع األمانة أن تقدر بصورة آمية التأثيرات على المناخ
مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ خطة إدارة  من بينها مورجملة أالتنفيذ عن طريق 

غة من غازات التبريد التي يجري استرجاعها وإعادة تدويرها، وعدد التقنيين الذي تم تدريبهم اإلزالة، والكميات المبل
ويالحظ أن حساب التأثيرات على المناخ . التي أعيدت تهيئتها 22-والمعدات المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون

من االنبعاثات في الغالف الجوي،  إنقاذهاتم  طنا بمعادالت ثاني أآسيد الكربون التي 103,762نتيجة للكميات البالغة 
على المناخ المرتبطة بغازات التبريد  خذ في االعتبار التأثيراتأالت 2014- 2011والمقدرة في خطة األعمال للفترة 

  .ب المستخدم في قطاع الرغاوي141-التي سيتم إدخالها ويفترض أيضا إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونالبديلة 
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  مشتركالتمويل ال
 

الحظت األمانة أن فرص التمويل المشترك لتعبئة الموارد اإلضافية لتحقيق أقصى المناخ البيئية من خطة  .32
وأوضح اليوئنديبي أن . إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي لم تدرج في وثيقة خطة إدارة اإلزالة

ولى من خطة إدارة اإلزالة تتمثل في مشارآة منشئات النظم في فرصة آبيرة للتمويل المشترك في إطار المرحلة األ
إدخال نظم البوليول سابقة الخلط المعتمدة على الهيدروآربونات التي ستستخدمها منشئات الرغاوي التي تقوم بتصنيع 

الشرآة  بمعرفة) دوالر أمريكي 400,000أآثر من (وستغطي التكاليف االستثمارية التقديرية . األلواح المقطوعة
 ).5حيث أنها مملوآة بأآملها لرأس مال بلدان غير عاملة بالمادة (

وفيما يتعلق بتغير المناخ، ناقش اليوئنديبي والحكومة خيارات في إطار آلية التنمية النظيفة وسوق الكربون  .33
قة على قطاع تصنيع غير أنه اليمكن في إطار آلية التنمية النظيفة تطبيق المنهجية الخاصة بكفاءة الطا. الطوعية

الرغاوي في شيلي، وال تتوافر أي تحسينات محتملة في الطاقة في قطاعي التبريد المشترك في إطار أسواق الكربون 
الطوعية، وجد أن ذلك من السابق ألوانه في هذه المرحلة بالنظر إلى أنه اليجري النظر إّال في مشاريع تدمير المواد 

 .المستنفدة لألوزون

  تفاقمشروع اال
  

يتضمن المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية بشأن إزالة استهالك  .34
 .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  التوصية
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيمايلي .35

واد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم  )أ (
يتألف من  أمريكيا  دوالرا 2,213,848الهيدروآلوروفلوروآربونية في شيلي بمبلغ قدره 

دوالرات أمريكية لليوئنديبي  131,710أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  دوالرا1,756,144
 .ونيبدوالرات أمريكية للي 37,504البالغة دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة  288,490و

تحاط علما بأن حكومة شيلي قد وافقت خالل االجتماع على تحديد نقطة البدء لتحقيق الخفض   )ب (
 100.3التجميعي المستدام في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون بخط األساس التقديري البالغ 

طن  75.2( 2009طن بقدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام االستهالك السنوي المبلغ في 
طن بقدرات استنفاد  125.3( 2010واالستهالك التقديري لعام ) بقدرات استنفاد األوزون

 .)األوزون

طنا بقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة البداية  25.0خفض   )ج (
 .للخفض التجميعي المستدام من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

تفاق بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد الموافقة على مشروع اال  )د (
 .نية ا الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقةالهيدروآلوروفلوروآربو

ألف لتضمين االتفاق -2تطلب من األمانة أن تحدث، بمجرد معرفة بيانات خط األساس، التذييل   )ه(
وإبالغ اللجنة التنفيذية بمستويات االستهالك األرقام الخاصة باالستهالك األقصى المسموح به 

 .وفقا لذلك الناشئاألقصى المسموح به 
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، والشريحة األولى للمرحلة األولى من خطة 2012-2011الموافقة على خطة التنفيذ األولي للفترة   ) و(
 673,618وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ في شيلي  نيةالهيدروآلوروفلوروآربوالمواد  إزالةإدارة 

 34,917دوالر أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  465,566والرا أمريكيا يتألف من د
 19,918أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  دوالرا 153,217دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و

 .دوالرا أمريكيا لليونيب
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  المرفـق األول
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية الشيلي حكومةاتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  الشيلي جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2015كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  90,24
عند تحديد  2011ي تنقيحه مرة واحدة  في الزمنية لبروتوكول مونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجر

 .7خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من التذييل  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلي لالجدول الزمنفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف-1إليھا في التذييل 
استھالك  ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به "(ألف -2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات باعتباره الخ) الھدف": لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك - 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-3-4و  3- 2-4و  3-1- 4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحدديت

 .من كل من المواد

مبدأ، على توفير التمويل رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث ال 3-
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 المحّدد في الصف األفقي

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

 المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءلد البسوف يقبل  4-
، على النحو المبّين في من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف 

 .من ھذا االتفاق) ب( 5الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة  5- في حالة عدم وفاء البلد  التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ة لجميع السنوات المعنيّةق األھداف المحددأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية 

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من تغطي كل سنة من ") الشرائح
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التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت

ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي
ى بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ع  أو حت ال جمي موعد اكتم

  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
خطة التنفيذ التابعة  فدذ األنشطة التي تتضمنھا تنوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل للشريحة السابقة  ً للتحقّق . ألف -5وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 ).ب(5المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  . ألف- 1ھذه المبالغ وفقا

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا وإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقاً في 
وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي ). د( 5اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن  30بصورة إجمالية على تؤثر 
سات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا تتعلق بقواعد أو سيا

أما إعادات التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق . االتفاق
وسوف . قرير عن تنفيذ الشريحةعليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت

 .تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

لما  د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يلي

ة المت  )أ ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي عن ارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إد 9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه ُيضطلع بھا

اليونيب  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )المتحدة االنمائي
تحت إشراف ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  )برنامج األمم المتحدة للبيئة(

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية . الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
ل الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التي قد ُتجري في إطار برامج أعما

 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالتقييم الت

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار طلب مقدم بشأن خطة إدا

حقق المستقل وفقا للفقرة الطلبات المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ضمان التوقيت والتتابع وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة ل[ ).ب( 5الفرعية 

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ . المالئمين لألنشطة في التنفيذ
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. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات  وقد أبرمت الوكالة المنفذة

 .]الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم  ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ ةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسي

 .ألف-2من التذييـل  ...]4-2و [  2-2 )ة(األفقي )وف(المبّينـة في الصف

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

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
برھن البلد على ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . على التمويل

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، ألف، عن ّكل طن من تخفيضات االستھ
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ  .األوزون

ئح المقبلة وفقا وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرا. إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .5للفقرة 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية آلخر واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ة الفرعية ا للفقرالتنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماالسنة ال

 .إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك) ھ(و

التفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في ھذا االتفاقات المحّددة في ھذا ا جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم . االتفاق

 .تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
 المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 50.5األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 47.5األولىجيمب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.95األولىجيمب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.05األولىجيم123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01األولىجيم124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.25األولىجيم225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )األوزونأطنان قدرات استھالك (

 ال ينطبق 90.24 100.27 100.27ال ينطبقال ينطبق 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

) أطنان قدرات استھالك األوزون(األولى 

 ال ينطبق 90.24 100.27 100.27ال ينطبقال ينطبق 

 ة المنفذةالتمويل المتفق عليه للوكال 2.1
 )دوالر أمريكي( )اليوئنديبي( الرئيسية

 465,566 628,976 317,006 181,382 163,214 1,756,144 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  )دوالر أمريكي(

 34,917 47,173 23,775 13,604 12,241 131,710 

المنفذة  التمويل المتفق عليه للوكالة 2.3
 )دوالر أمريكي( )اليونيب(المتعاونة 

 153,217 40,127 27,022 27,022 41,102 288,490 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
  )دوالر أمريكي(

 19,918 5,217 3,513 3,513 5,343 37,504 

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 )أمريكي

 618,783 669,103 344,028 208,404 204,316 2,044,634 

 169,214 17,584 17,117 27,288 52,390 54,835  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3

 )أمريكي
 673,618 721,493 371,316 225,521 221,900 2,213,848 

 3.02 )أطنان قدرات استھالك األوزون(بموجب ھذا االتفاق المتفق على تحقيقھا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.1.2
 44.48 )استھالك األوزونأطنان قدرات (   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
 21.98 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1
 0.00 )األوزونأطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.2.2
 28.52 ) باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 22-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3
رى  4.3.1 ة األخ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم ة م وع اإلزال اق ) ب142و 124و 225و 123(مجم ه بموجب االتف ق علي درات (المتف ان بق باألطن

 )األوزوناستنفاد 
0.00 

ا ) ب142و 124و 225و 123(إزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى  4.3.2 ة عليھ تتحقق في مشروعات سبقت الموافق ي س ان (الت باألطن
 )بقدرات استنفاد األوزون

0.00 

أطنان قدرات استھالك ) (ب142 ،214، 225، 123(نية أخرى وكربويدروكلوروفلورمواد ھ االستھالك المؤھل المتبقي من 4.3.3
)وزوناأل  

2.26 

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
في السنة المحددة في  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
 :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

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

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

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

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش راز اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ  ف ا وأخ رابط بينھ الت
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةوينبغ رة ا الس ي الفق ددة ف لمح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقا للمقررات ذات او ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم لصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة (، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

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

ة، سو. أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ف يشمل ومع أن المعلومات الكمي
ة د والوكال 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   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  المتعلقة به مؤّسسات الرصد واألدوار: ألف -5التذييل 
     

 
تتولى وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة المسؤولية من تنسيق مختلف اإلجراءات المرتبطة بكل خط  1

وبغية االضطالع بذلكن ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق مختلف مجاالت المؤسسة مثل . استراتيجي
 .القانونية واالتصاالت ضمن جملة أموراللوائح والسياسات، ومكافحة التلوث، والنواحي 

وبغية دعم تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، سيجري استخدام خبراء استشاريين وطنيين ودوليين، إذا   2
اقتضى األمر، لتنفيذ األنشطة المحددة وتوفير الدعم لوحدة األوزون الوطنية في أعمال االتصال مع أصحاب 

 .أو الوكاالت األخرى والقطاع الخاص المصلحة بما في ذلك الوزارات

سيقوم الخبراء االستشاريون بالمساعدة في اختيار الخيارات األكثر مالءمة التكنولوجية , وفي قطاع الرغاوي 3
 .والمتعلقة بالتحويل االقتصادي

واإلصالح وفي قطاع التبريد، سيعانون في تنفيذ مشروعات التدريب والتحويالت التدليلية ومركز االسترجاع  4
 .ضمن جملة إجراءات أخرى سيضطلعون بھا في قطاع التبريد

وأكدت وزارة البيئة، وسوف تؤكد في المستقبل . وتقدم الحكومة العون على نحو كامل لوحدة األوزون الوطنية 5
تحديد  إصدار جميع القوانين واللوائح الوطنية الالزمة بما في ذلك إنشاء نظام إلصدار تراخيص االستيراد يتيح

الكميات القصوى من الواردات المسموح بھا سنويا في شيلي من المواد التي تخضع للرقابة بمقتضى بروتوكول 
 .مونتلایر وتعديالته ومرفقاته، وتضع األساس لفرض الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد

ان المشاركة النشطة من جانب مكاتب الخدمات من الضروري ألغراض التنفيذ السليم لھذه المشاريع، ضم 6
العامة المعنية فضال عن إدارة الجمارك الوطنية التي ستشارك بنشاط في تحديد وتنفيذ اإلجراءات الخاصة 

 .بالرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمشاركة في كل نشاط في ھذا ومن المھم كذلك االعتماد على مختلف الشركات، والتقنيين والخدمات التقنية ا 7
وسيتعين أن تتولى ھذه العناصر الفاعلة المسؤولية عن تنفيذ الممارسات الجيدة في قطاع التبريد . المشروع

وسوف تشمل العناصر الفعالة المعنية في قطاع الرغاوي . والترويج لتغيير السلوك لدى عناصرھا النظيرة
قطاع الرغاوي وموردي التكنولوجيات البديلة فضال عن  ب في141-مستخدمي الھيدروكلوروفلوروكربون

 .منشئات النظم

  التحقق واإلبالغ

سيجري التحقق بصورة مستقلة من نتائج مختلف عناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروكربونية  8
التحقق كجزء  وستقوم الحكومة والمنظمة المستقلة باالشتراك معا في تصميم إجراءات. بواسطة منظمة خارجية

 .من مرحلة تصميم برنامج الرصد

  وتيرة التحقق واإلبالغ

وستعد ھذه التقارير المدخالت في تقارير التنفيذ . تعد تقارير الرصد سنويا قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية 9
 .السنوية التي طلبتھا اللجنة التنفيذية
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 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1
  :التالي

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 لبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة با

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما 

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

ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة ال  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4ش
اتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة ين المؤھّلين الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية   )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

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

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛نَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أ  )ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مست

من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف-4
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  المتعاونةدور الوكالة المنفذة : باء -6التذييل 

  
ة . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ ويمكن مواصلة تحدي

  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ الت

    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالفيتخ: ألف -7التذييل 
  
 طن عن كلّ  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  من أطنان قدرات استنفاد األوزون
  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف  ھافي تحققيلم ألف لكل سنة -2

  


