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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   السلفادور
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيب)رئيسةال( نديبيئاليو  )المرحلة األولى(بونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 11.70  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

فحة مكا  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.02    0.02      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.12    1.12      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01    0.01      ب142 الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.6    4.6      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 16.62  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 11.70  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

  )اذ األوزونطن من قدرات استنف(االستھالك المؤھل للتمويل 

 7.59  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

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

إزالة المواد المستنفذة   نديبيئاليو
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
  )األوزون

1.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 3.3 

دوالر ( التمويل
  )أمريكي

181,306 0 107,231 0 0 107,231 0 0 35,744 0 431,513 

 

201 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(
4 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015

حدود االستھالك في بروتوكول 
  )تقديرية(مونتريال 

غير   غير متاح
 11.68  متاح

11.6
8 

10.51 10.51 10.51 10.51 10.51 7.59 
 غير متاح

 

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

 غير متاح

  

غير 
 متاح

  
11.68 

11.6
8 

10.51 10.51 10.51 10.51 10.51 7.59 

 غير متاح

 

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

  )أمريكي

تكاليف   يونديبي
المشرو

  ع
530,349    58,928 94,000    16,000 699,277 

تكاليف 
 52,446 1,200    7,050 4,420    39,776  الدعم

تكاليف   يونيب  
المشرو

 ع

  

166,500    18,500 171,00
0 

   19,000 375,000 

تكاليف     
 الدعم

  
5,850    650 4,680    520 11,700 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
 77,428    696,849  )دوالر أمريكي(لمبدأ حيث ا

265,00
0 

   35,000 1,074,277 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
 64,146 1,720    11,730 5,070    45,626  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث 
 82,498    742,475  )دوالر أمريكي(المبدأ 

276,73
0 

   36,720 1,138,423 
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  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 39,776 530,349  يونديبي  

 5,850 166,500  يونيب

 

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

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :ةتوصيات األمان

 
 

  وصف المشروع
 

والستين للجنة  الرابعإلى االجتماع  الرئيسةبصفته الوكالة المنفذة  نديبيئاليو ، تقدمالسلفادورحكومة  نيابة عن .1
 إلى نديبي بعد ذلكئأحالھا اليوللمرحلة األولي التي التنفيذية بخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 . االجتماع بناء على طلب حكومة السلفادور

خطة إدارة إزالة المواد نديبي، نيابة عن الحكومة، تقديم المرحلة األولي من ئأعاد اليو .2
 277ة أصالً، ـي مقدمـا ھـة، كمـة إجماليـبتكلفاالجتماع الخامس والستين  لنظرسلفادور لل الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  11 700لليونديبي ومبلغ  اأمريكي ادوالر 52 446تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد اأمريكي ادوالر 1 074
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستراتيجيات واألنشطة الخاصة غطي تُ و .امريكي لليونيب

تمويل وتشمل  2020لول عام بونية بحفي المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكر 35نسبة ب خفضبتحقيق 
 .مشروع الدعم المؤسسي

الجاري من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمرحلة األولى من ا تبلغ الشريحة األولى .3
دوالرا أمريكيا لليونديبي  43 071ا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 574 277طلبھا في ھذا االجتماع 

، كما ھي ُمقدمة دوالرا أمريكيا لليونيب 5 850دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  166 500غ ومبل
 .أصالً 

  خلفيـة
  

  قواعد المواد المستنفدة لألوزون
 
إن الھيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في البلد ھي وزارة البيئة والموارد الطبيعية من  .4

وتم تضمين . إن المكتب ھو الھيئة التي تنسق وتنفذ أنشطة االمتثال لبروتوكول مونتريال. حماية األوزون خالل مكتب
اإلطار القانوني الذي يدعم تنفيذ بروتوكول مونتريال في البلد في الصكوك القانونية الوطنية للمواد الكيميائية والخطرة 

  .ك وھو يعمل جيدا حتى اآلنفي البالد وتم تنفيذه على نحو مكمل مع ھذه الصكو

المواد المستنفذة يوجد لدى الحكومة مرسوما وقواعد للرقابة على الواردات والصادرات واستھالك  .5
ويجرى تنفيذ نظام الترخيص . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيشمل لترخيص لنظام وتم وضع . لألوزون 

وباالضافة . نسيق مع اإلدارة العامة للجمارك، في وزارة الخزانةبالتالمواد المستنفذة لألوزون واستيراد الحصص من 
المواد المستنفذة ، قواعد الرقابة على 38إلى ذلك، تقوم الحكومة بتنقيح مشروع جديد ليحل محل المرسوم رقم 

لية من ، والخاتم األخضر للمنتجات الخاالمواد المستنفذة لألوزونن المحتوية على نظام حصص الواردات من لألوزو
وباالضافة إلى ذلك، . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالكلوروفلوروكربون، ليشمل تدابير الرقابة الكاملة على 

إزالة المواد ستحاول الحكومة تعزيز التآزرات مع السياسة الوطنية للطاقة في البلد في تنفيذ أنشطة 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .على جميع التعديالت على بروتوكول مونترياللقد صدقت حكومة السلفادور  .6
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  والتوزيع القطاعي الھيدروكلوروفلوروكربونية المواداستھالك 

 
 المستوردة إلى السلفادور ھماالھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد ن منتين المادتين الرئيسيإ  7

 الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادفي المائة من مجموع مستوى  70، تمثل أكثر من 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 20حوالي (ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون، يليھا )باطنان من قدرات استنفاد األوزون( 2009المستورد في عام 

 و 123-الھيدروكلوروفلوروكربون ب و142-الھيدروكلوروفلوروكربونموزع بين  الباقيبينما ) في المائة
   ).1الجدول (يوجد في مخلوطات سوائل التبريد الذي  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  )*2010- 2008(إلى السلفادور  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادالواردات من : 1الجدول 

  

لھيدروكلوروفلوروا
 كربون

2008 2009 2010 

 طن متري
طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون

 طن متري
طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون

 طن متري
ت طن من قدرا

 استنفاذ األوزون
- لھيدروكلوروفلوروكربونا

22 262.15 14.42 134.54 7.40 161.71 8.90 
- لھيدروكلوروفلوروكربونا

ب142  1.85 0.12 0.75 0.05 0.18 0.012 
- لھيدروكلوروفلوروكربونا

ب141  94.34 10.38 37.51 4.13 23.27 2.56 
- لھيدروكلوروفلوروكربونا

123 8.83 0.18 5.00 0.10 0.30 0.006 
- لھيدروكلوروفلوروكربونا

124 17.62 0.39 8.86 0.19 0.91 0.02 
 11.50 186.37 11.86 186.66 25.49 384.69 المجموع

  

  7على أساس بيانات المادة   

 
 90نشطين في السلفادور، أربعة منھم لديھم  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمومستوردين ل 6يوجد مجموع   8

مستوردة من المكسيك والصين، وبعض  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالموومعظم . السوق في المائة من حصة
 .الواردات الصغيرة من الواليات المتحدة وبنما، وھي نقاط إلعادة الشحن

المستوردة إلى السلفادور لخدمة نظم التبريد  د الھيدروكلوروفلوروكربونية االموتستخدم الغالبية العظمى من   9
. حصرا 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتعمل جميع معدات تكييف الھواء المستوردة إلى البلد ب. لھواءوتكييف ا
كثف في عمليات التنظيف والغسيل في جميع القطاعات مب أيضا بشكل 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونويستخدم 
وتراكميا عبر . معدات تكييف الھواء في المائة من واردات 95مستوردا في البلد يمثلون حوالى  21ويوجد . الصناعية

القائمة  التبريد وتكييف الھواءوحدة من معدات  57 600تم استيراد حوالي ) 2009-2007(السنوات الثالث الماضية 
في المائة من معدات تكييف الھواء  63وبشكل عام، يبين المسح أن . إلى البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادعلى 

 4في المائة تذھب إلى القطاع المنزلي بما في ذلك المكاتب، و 32ى البلد تذھب إلى قطاع الكيماويات والمستوردة إل
  .في المائة فقط تذھب إلى القطاع الصناعي

موزعين على  2000يقدر مجموع عدد التقنيين العاملين في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء بحوالي   10
وتتركز ھذه الورش والتقنيين أساسا في . درجات مختلفة من الوضع الرسميورشة ب 1000و 800حوالي ما بين 

في المائة من التقنيين ممن تلقوا  66وفي أكبر وأكثر الورش الرسمية، ھناك حوالي . ھلة بالسكان في البالداآلالمناطق 
في قطاع خدمة ونية الھيدروكلوروفلوروكرب الموادويعرض الجدول أدناه طلب البلد على . بعض التدريب الرسمي

   .التبريد
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  2009في قطاع خدمة التبريد في عام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةااستھالك . 2جدول 

النوع

 مجموع الوحدات

)باألطنان(مجموع الشحن  )باألطنان(الخدمة    

 طن متري
قدرات استنفاد 

 طن متري الوزون
قدرات استنفاد 

 الوزون

 1.52 27.55 11.01 200.19 166,823تكييف الھواء المنزلي
التبريد وتكييف الھواء 

التجاري
387,810 1,551.24 85.32 69.81 3.84 

التبريد وتكييف الھواء 
الصناعي

99,877 799.01 43.95 11.99 0.66 

 1.39 25.20 46.20 840.02 280,006خدمة تكييف الھواء

 7.40 134.54 186.48 3,390.46 934,516المجموع

  
كاملة التركيب إلنتاج الرغاوي، ومع ذلك، لم يتم اإلبالغ عن  التبوليويستورد البلد أيضا نظم   11

ولھذا لم يحسب على أنه  7الموجود في ھذه النظم بناء على بيانات المادة  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 -الھيدروكلوروفلوروكربون وتوجد ثالث شركات رئيسة تستخدم بوليوالت سابقة الخلط تحتوي على. استھالك

طن متري أو  44.87واستخدمت ھذه الشركات متوسط . صناعة اإلنشاءاتفي لصناعة منتجات مختلفة  ب141
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  4.94

  .أدناهكما يفصل ذلك الجدول  2009-2007خالل الفترة 
  

  )2009- 2007(كاملة التركيب  التفي نظم بوليو ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربونالواردات من : 3الجدول 
  

ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون بوليول باألطنان  السنة  

أطنان من قدرات  طن متري
 استنفاد األوزون

 2007  150.00 41.90 4.61 
 2008  185.00 50.40 5.54 
 2009  161.00 42.30 4.65 
 4.94 44.87 165.33  المتوسط

  
 -الھيدروكلوروفلوروكربون، باستثناء الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد موجزا الستھالك 4يبين الجدول   12

 الموادالستھالك  2020-2011وتقوم توقعات الفترة . في البوليوالت سابقة التركيب، حسب القطاعب 141
على أساس التوقع باستخدام معادلة من االتجاھات الخطية المقدرة من تاريخ استھالك ربونية  الھيدروكلوروفلوروك

  .4الواردة في الجدول الھيدروكلوروفلوروكربونية   المواد
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  2009حسب القطاع في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية   المواداالستھالك القطاعي من : 4الجدول 
  

لالھيدروكلوروف القطاع الفرعي
 - وروكربون

22 

الھيدروكلورو
 -فلوروكربون

ب141  

الھيدروكلور
وفلوروكربو

142 - ن  

الھيدروكلور
وفلوروكربو

123 - ن  

الھيدروكلور
وفلوروكربو

124 - ن  

المجموع 
رام غبالكيلو(

)المتري  

حصة النسبة 
المئوية في مجموع 

استھالك 
الھيدروكلوروفلور

   وكربون
التبريد وتكييف الھواء 

التجاري
69,805.79 - - - - 69,805.79 37.40 

 20.10 37,510.00 - - - 37,510 - )1(التنظيف 
 14.76 27,548.43 - - - - 27,548.43 تكييف الھواء المنزلي
 13.50 25,200.58 - - - - 25,200.58 خدمة تكييف الھواء

التبريد وتكييف الھواء 
الصناعي

11,985.20 - - 5,000 - 16,985.20 9.10 

 5.15 9,610 8,860 - 750 - - مختلفة
 100 186,660 8,860 5,000 750 37,510 134,540المجموع

  

  التنظيف والغسيل في جميع القطاعات )1(

  
  في قطاع الخدمةالھيدروكلوروفلوروكربونية   الموادتوقعات استھالك : 5الجدول 

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

 الموادالستھالك المقيد من ا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن 
 متري

186.66 335.9 425.9 539.9 261.30 261.30 235.17 235.17 235.17 235.17 235.17 169.85 

قدرات 

استنفاد 

 الوزون
11.86 20.3 23.4 29.7 16.07 16.07 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 9.34 

من المقيد  غير االستھالك
 المواد

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
   

طن 
 متري

186.66 335.9 425.9 539.9 684.6 867.9 1100.4 1395.1 1768.8 2242.6 2843.3 3604.9 

قدرات 
استنفاد 
 الوزون

11.86 20.3 23.4 29.7 37.7 47.7 60.5 76.7 97.3 123.3 156.4 198.3 

  
 

  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالستھالك النقطة البداية /المقدرخط األساس 
 

 عندخط األساس الُمقدَّر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قامت حكومة السلفادور بحساب   13
، وذلك باستخدام متوسط االستھالك الفعلي الُمبلغ عنه )طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.68(طن متري  186.52

 2010واالستھالك المقدر لعام ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.86(ري طن مت 186.66البالغ  2009لعام 
وأضافت حكومة السلفادور متوسط . )طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.50(طن متري  186.37البالغ 

طن  44.87عند  2009-2007خلط للفترة البوليوالت سابقة الالمستورد في ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 231.39طن متري نتج عنه قيمة  186.52خط أساس مقدر يبلغ ل )طن من قدرات استنفاذ األوزون 4.94(متري 

المواد كنقطة بداية للخفض المجمع في استھالك  )طن من قدرات استنفاذ األوزون 16.62(طن متري 
  .، كما يرد في الجدول أدناهالھيدروكلوروفلوروكربونية
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  ونقطة البداية حساب خط األساس المقدر: 6الجدول 

  
 (1) 2009 المادة

 طن متري
2010 
(2) 

طن 
 متري

  ساس المقدر األخط 
للمواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 طن متري

 خط األساس المقدر 
  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  قدرات استنفاد األوزون

22 -الھيدروكلوروفلوروكربون  134.54 161.71 148.13 8.15 
ب 141 -لوروكربونالھيدروكلوروف  37.51 23.27 30.39 3.34 

142 -الھيدروكلوروفلوروكربون  0.75 0.18 0.47 0.03 
123 -الھيدروكلوروفلوروكربون  5.00 0.30 2.65 0.05 
124 -الھيدروكلوروفلوروكربون  8.86 0.91 4.89 0.11 

 11.68 186.52 186.37 186.66 المجموع
ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربون

متوسط استھالك (البوليوالت في 
2007-2009( 44.87 4.94 

 16.62 231.39 نقطة البداية
  

  7الرقم الفعلي المبلغ عنه بناء على المادة  )1( 
  في انتظار تأكيد بعدم إجراء تعديالت 7الرقم المبلغ عنه بناء على المادة  )2(
  
  
  ستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا
 

حكومة اتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال وإقرار منھًجا مرحليًا لتحقيق إزالة المواد التقترح   14
ويتألف التقديم الحالي فقط  .2040مع خدمات تالية حتى عام  2030بالكامل بحلول عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في المائة بحلول  35بنسبة لتحقيق خفض لوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفمن المرحلة األولي من 
وكذلك تحول ثالث  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون الذي يستخدم قطاع الخدمةأنشطة ، مع التركيز على 2020عام 

  .كاملة التركيب التنظم بوليوفي  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربونشركات باستخدام 

المواد بالرقابة على  سيقوم البلدإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، في المرحلة األولى من خطة إدارة   15
دول الخفض لبروتوكول جمتبعا  حصصالسائبة من خالل تطبيق نظام ترخيص والھيدروكلوروفلوروكربونية 

د وإعادة وسيعمل البلد أيضا على خفض الطلب على معدات الخدمة الحالية من خالل استرداد سوائل التبري. مونتريال
وفى نفس الوقت، سينفذ تحويل ثالث شركات تنتج . ممارسات خدمة أفضل من أجلاستخدامھا، وبناء قدرات التقنيين 

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرغاوي ببدائل غير 

  تحول شركات الرغاوي
  

طلبا لتحويل ثالث شركات  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولي من تشمل   16
 Unimetal, Profilaxis andوتشمل شركات إنتاج الرغاوي في السلفادور . 61/47رغاوي تمشيا مع المقرر 

Hecasa . وتنتج شركةUnimetal  ألواح البوليوريثان من أجل المنشآت وصناعة األسطح وتنتج شركةHecasa 
. حلوال للعزل الحراري لمختلف الصناعات Profilaxisكة أبواب معدنية ذات حشو بالرغاوي العازلة وتوفر شر

، تھدف شركة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوبناء على االعتبارات التقنية واالقتصادية للتكنولوجيات من غير 
Unimetal المستخدم كعامل نفخ بالھيدرو كربون سابق الخلط ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون احالل إلى .
دوالر  25 000(إلى منطقة آمنة  الھيدرو كربوننقل  Unimetalكاليف رأس المال المطلوبة لشركة وتشمل ت
ومعدات السالمة ذات ) دوالر أمريكي 110 000( الھيدرو كربونوإعادة تھيئة موزعات الرغاوي الستخدام  )أمريكي
 51 000(ة ـة الحسابية للسالمـمراجعوكذلك التجارب والتدريب واالختبار وال) دوالر أمريكي 151 000(ة ـالعالق

وتم حساب فعالية تكاليف . ولم تطلب تكاليف اضافية). دوالر أمريكي 33 700(وحاالت الطوارئ ) دوالر أمريكي
  .رامغكيلولل دوالر 5.97المشروع عند 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/33 
 
 

8 

  
نفخ  المستخدم كعامل ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربونباستبدال  Profilaxisو  Hecasaستقوم شركتا   17

قدمت (التي سيجرى شراؤھا من مكاتب التكنولوجيا في المكسيك  كاملة التركيب التبوليوالنظم بفرمات الميثيل في 
إلى االجتماع الرابع والستين  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة المكسيك 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39) (شركات التكنولوجيا للسماح روع رغاوي إلعادة تھيئة بما في ذلك مش
وتشمل تكاليف رأس المال المطلوبة إلعادة تھيئة موزعات الرغاوي ). بإنتاج فورمات الميثيل القائم على البوليوالت

 25 000(؛ ونقل التكنولوجيا )دوالر أمريكي 18 000(؛ والتجارب والتدريب واالختبار )دوالر أمريكي 40 000(
دوالر  14 850وتقدر تكاليف تشغيل اضافية عند ). دوالر أمريكي 8 300(وحاالت الطوارئ ) ر أمريكيدوال

لشركة  رامغكيلولل دوالر 7.85و Hecasaلشركة  رامغكيلولل دوالر 8.34وتم حساب فعالية التكاليف عند . أمريكي
Profilaxis.  

  
من ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 8.31(ري طن مت 75.8ستقوم الشركات الثالث بإزالة ما مجموعه   18

ويرد في . من البوليوالت سابقة الخلط وسيشكل اإلزالة النھائية لھذا التطبيق ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
األولى من خطة إدارة إزالة المواد  موجزا لألنشطة وفترات التنفيذ المقترحة للمرحلة 7الجدول 

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
  
  

 والفترة المقترحة لتنفيذھا إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة أنشطة محددة: 7الجدول 
  

 جدول التنفيذ وصف األنشطة

 2011-2015 من خالل الممارسات الجيدة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض استھالك 

من خالل االسترداد وإعادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض استھالك 
 الدوران

2020-2016 

 2011-2020 المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليھا التجارة في  تعزيز الرقابة على

 2011-2020 إدارة المشروع ورصده
 2011-2012 تحول ثالث شركات منتجة للرغاوي

 2012-2020 الدعم المؤسسي

  
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تكاليف 
  

دوالر  2 234 850عند  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدرت   19
دوالر أمريكي قامت بحسابه حكومة السلفادور باعتباره التكلفة الحقيقية لتنفيذ  1 473 000أمريكي منھا مبلغ 

 186.52في قطاع الخدمة، على أساس خط األساس المقدر البالغ  وكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدراألنشطة إلزالة 
المواد في المائة من استھالك  35وسينتج عن ھذا خفض بنسبة ). طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.68(طن متري 

من ) ذ األوزونطن من قدرات استنفا 4.09(طن متري  65.28البالغ  2020بحلول  الھيدروكلوروفلوروكربونية
دوالر أمريكي من  350 000ومن بين تمويل قطاع الخدمات، يطلب مبلغ . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

موال األوسيجرى استكشاف رصيد . 60/44الصندوق المتعدد األطراف باعتباره تمويل مؤھل للبلد تمشيا مع المقرر 
وتبلغ تكاليف مشروع الدعم المؤسسي من . اعة والحكومةمن خالل تمويل مشترك ممكن مع القطاع الخاص والصن

  .دوالر أمريكي 285 000مبلغ  2020 عام إلى 2012عام 
  

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  476 850تقدر تكاليف مكون االستثمار الذي يشمل ثالث شركات رغاوي   20
  .لتكاليف ألنشطة المرحلة األوليتفاصيل ا 8ويرد في الجدول . الدعم باالضافة إلى تمويل قطاع الخدمة
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  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع تكاليف المرحلة األولي من : 8الجدول 

  

 وصف األنشطة
نديبي ئاليو

بالدوالرات (
 )األمريكية

اليونيب 
بالدوالرات (

 )األمريكية

المجموع 
المطلوب من 

الصندوق 
المتعدد 
الطراف 

بالدوالرات (
 )مريكيةاأل

المساھمة العينية من 
* مصادر أخرى/البلد

 )بالدوالرات األمريكية(

المواد خفض استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الممارسات 

100,000300,000-400,000 الجيدة
المواد خفض استھالك 

الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل االسترداد 
400,00070,000330,000 وإعادة الدوران

تعزيز الرقابة على التجارة في  المواد المستنفدة 
251,00090,000161,000 لألوزون والمعدات القائمة عليھا

90,000332,000-422,000 إدارة المشروع ورصده
1,222,000251,000350,0001,123,000 )*بالدوالرات األمريكية(المجموع 

285,000285,000 الدعم المؤسسي
 تحول ثالث شركات للرغاوي

Hecasa        29,200

476,850-439,277
Profilaxis  76,950
Unimetal 370,700

1,698,850536,0001,074,2771,123,000 المجموع الكلي
  مجموع تكاليف اإلزالة في قطاع الخدمة *  

  
  

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقـات
 

في سياق المبادئ  للسلفادوراستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   21
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39المقرر (التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

والمقررات الالحقة بشأن ھذه ) 60/44المقرر (الستين ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع 
  .2014-2011الخطط والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمسائل المتعلقة باستھالك 
 

في السنوات الماضية  ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد السعت األمانة للحصول على شرح لتقلب استھالك   22
وفي . في المائة 50بأكثر من  2009وعام  2007، خاصة السبب في انخفاض األرقام بين عام )2009- 2001(

خطة إدارة إزالة نديبي تبريرا مرضيا ومعلومات تدعم البيانات التي استخدمت في ئالمناقشات التي تلت ذلك، قدم اليو
كان  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوشرح أيضا أن التقلب في استھالك  .لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروك

اقتصاد والذي اثر على  2008يرجع في معظمه إلى الركود العالمي الذي بدأ في الواليات المتحدة في أواخر عام 
وأن ھناك اتجاه لزيادة الواردات من معدات  وتبين المعلومات االقتصادية والبيانات الحالية أن ھذا قد تغير. السلفادور

 .وما بعد ذلك 2009من عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد وتكيف الھواء المحتوية على 
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المحدد في عمليات التنظيف والغسيل  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربونالحظت األمانة أيضا استھالك   23
وتم . نديبي عن كيفية قيام البلد بإزالة ھذا االستخدامئمعلومات من اليووسعت للحصول على ) طن متري 30.39(

المستخدم في قطاع الخدمة قد تم إدراجه في األنشطة  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربوناخطار األمانة بأن إزالة 
قد وضعت نديبي أيضا أن الحكومة ئوذكر اليو. المحددة للقطاع حيث يجرى تضمين بعض التدريب على البدائل

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأولويات لھذا التطبيق في االستعراض المنتظم الذي سيجرى لدعم الرقابة على 
 .البلد

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي استھالك  المجمع لخفضلنقطة البداية 
 

المواد الك وضعت حكومة السلفادور نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في استھ  24
، والذي قدر عند 2010و 2009كمتوسط لالستھالك الفعلي المبلغ عنه في عامي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات  4.94(طن متري  44.87زائدا ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.68(طن متري  186.52
نظم الموجود في  ب141 -روفلوروكربونالھيدروكلومن ) 2009إلى  2007متوسط الفترة من ) (استنفاذ األوزون

من بروتوكول مونتريال، مما نتج عن مجموع استھالك  7سابقة الخلط التي لم يبلغ عنھا بناء على المادة  التبوليوال
وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ ). طن من قدرات استنفاذ األوزون 16.62(طن متري  231.39يبلغ 

 .طن متري 139.9

  لتقنية والمتعلقة بالتكاليف المرتبطة بقطاع الخدمةالمسائل ا
 

الحظت األمانة أن األنشطة لقطاع الخدمة ستركز على التدريب على الممارسات الجيدة واالسترداد وإعادة   25
نديبي عن كيفية جعل ھذا مستداما نظرا ألن أنشطة مماثلة قد تم ئالدوران وبالتالي تسعى للحصول على شرح من اليو

نديبي على أن استراتيجية قطاع ئوأكد اليو. ذھا بناء على خطة إدارة سوائل التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائيةتنفي
خدمات التبريد وتكييف الھواء أكدت على التعاون المتواصل مع المؤسسات التي لھا تأثير متراكم مثل مؤسسات 

 .امة األنشطةالتجارة التي تضمن استد/التدريب التقني وروابط التبريد

خطة إدارة إزالة الحظت األمانة أيضا أن التمويل الذي يجرى تحديده على انه مطلوب للمرحلة األولي من   26
، إال أن البلد يطلب مبلغ دوالر أمريكيمليون  1.47لقطاع الخدمة يبلغ مجموعه  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وعلى أساس  60/44بما يتسق مع المقرر توى التمويل المؤھل له البلد نظرا ألن ھذا ھو مسدوالر أمريكي  350 000
وسعت أيضا للحصول على . وتشعر األمانة بالقلق بأن األنشطة قد ال تكون مستدامة نتيجة لھذا. خط األساس المقدر

المقرر  على أساس تعديل مستوى التمويل لمختلف األنشطة لكي تكون متسقة مع مستوى التأھيل بناء علىتوضيح 
60/44. 

قد صممھا البلد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنديبي أن ئوردا على ذلك، أشار اليو  27
طبقا لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال، على أن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتعكس بالكامل ما يريده إلزالة 

المواد مويل لقطاع الخدمة بناء على استھالك خط أساس من المفھوم أن ھناك حد ألھلية الت
ومن أجل تمكين البلد من التنفيذ الكامل لألنشطة، سيجرى السعي للحصول على تمويل . الھيدروكلوروفلوروكربونية

تعديلھا  نديبي أن األموال المعينة لكل نشاط تمئوشرح اليو. مشترك الستكمال األموال التى توافق عليھا اللجنة التنفيذية
 2015لعام على أساس وضع أولويات لمختلف التدخالت للتأكيد على ضرورة تمكين البلد من تلبية تدابير الرقابة 

وأشار أيضا إلى أن البلد ملتزم بتلبية تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال بھذه األموال . ، كحد أدنى2020وعام 
  .ستكمال األموال من الصندوق المتعدد األطرافوسيعمل على السعي للحصول على تمويل مشترك ال
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  الدعم المؤسسي
  

خطة إدارة إزالة المواد الحظت األمانة أيضا أن مشروع الدعم المؤسسي وارد في   28
خطة إدارة إزالة وأكد اليوديبي أن البلد يرغب في تضمين مشروع الدعم المؤسسي في . الھيدروكلوروفلوروكربونية

تعيد التأكيد على أن ":الذي قررت فيه اللجنة التنفيذية أن  62/15تمشيا مع المقرر  فلوروكربونيةالمواد الھيدروكلورو
، 59/17، تمشيا مع المقرر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدراج تمويل الدعم المؤسسي في 

خطة إدارة إزالة المواد وات يشمل وجعلته يخضع لألھداف القائمة على األداء بناء على اتفاق متعدد السن
وأبلغت كلتا الوكالتين ". بما في ذلك جميع الشروط المطلوبة لمزيد من تمويل الشرائح الھيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي 285 000وتم حساب تمويل الدعم المؤسسي عند . األمانة أن البلد يفھم اآلثار المترتبة على ھذا المقرر
  .تمويل قطاع الخدمة زائدا مشروع الدعم المؤسسي 9ويوجز الجدول . 2020-2012للفترة 

  
  األنشطة المقترحة والتمويل المعدل: 9الجدول 

  
  

 وصف األنشطة

نديبي ئاليو
بالدوالرات (

 )األمريكية
 

اليونيب 
بالدوالرات (

 )األمريكية
 

المجموع 
بالدوالرات (

 )األمريكية

المواد خفض استھالك 
وروكربونية من خالل الممارسات الھيدروكلوروفل

 الجيدة
100,000 - 100,000 

المواد خفض استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل االسترداد 

 وإعادة الدوران
70,000 

 
70,000 

تعزيز الرقابة على التجارة في  المواد المستنفدة 
  لألوزون والمعدات القائمة عليھا

90,000 90,000 

 90,000 - 90,000 ورصدهإدارة المشروع 

 285,000 285,000 الدعم المؤسسي

 635,000 375,000 260,000 )*بالدوالرات األمريكية(المجموع 
  
  

  المسائل التقنية والتكاليف المتعلقة بمشروعات تحول الرغاوي 
  

يقة أن استھالك نديبي إلى حقئإن األمانة، عند استعراضھا لمشروعات تحول الرغاوي، استرعت انتباه اليو  29
التى لم تعتبر استھالكا، تعتبر  بوليوالت سابقة الخلطفي ال ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربونھذه الشركات يتالف من 

واقترحت أنه . 2020وعام  2015أن إزالة ھذه البوليوالت في ھذا الوقت ال تساھم في امتثال البلد لتدابير الرقابة لعام 
إلى تاريخ الحق عندما يكون لدى مكاتب التكنولوجيا التي ھي مصدر الشركات قد  يمكن تأجيل ھذه المشروعات

نديبي أن البلد يرغب في تضمين ئوأكد اليو. تحولت بالكامل وھناك ضمان أكثر من مجرد بدائل ذات جدوى متاحة
ردات من نظم ويلتزم بتضمين قواعد تعمل على إزالة الوا 61/47اإلزالة في ھذه الشركات تمشيا مع المقرر 

وأشار أيضا إلى أن في حالة شركة واحدة، سيكون البديل الذي سيستخدم ھو ھيدروكربون . سابقة الخلط البوليوالت
  .مخلط سلفا وأن تأخير المشروع لھذه الشركة والشركتين األخرتين لن يكون ذي جدوى اقتصادية للبلد

  
مخلط الھيدروكربون نديبي استخدام تكنولوجيا الئليو، اختار اUnimetalالحظت األمانة أن في حالة شركة   30
والحظت . من أجل التحول ووجد أن التمويل المقترح معقول وله فاعلية التكلفة للتكنولوجيا الجديدة التي ستنفذ سلفا
مانة أيضا أن شركتين من الشركات التي ستتحول إلى فورمات الميثيل، كان مستوى التمويل المطلوب للتجارب األ
نديبي على تعديل مجموع تكاليف ئووافق اليو. االختبار ونقل التكنولوجيا مرتفعا بالنظر إلى مقدار الرغاوي المنتجةو
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طن  44.87كيلوجرام إلزالة /دوالر 9.79ا ينتج عنه فاعلية تكلفة أمريكي ادوالر 439 277المشروع االستثماري إلى 
 سابقة الخلط في البوليوالت ب141 -ھيدروكلوروفلوروكربونالمن ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 4.94(متري 

  .يوجز الجدول أدناه التكاليف النھائية لتحول شركات الرغاوي في السلفادور. المستوردة
  

  التكاليف النھائية للشركات: 10الجدول 
  

التكاليف بالدوالت األمريكية الشركة
Hecasa 29,200 

Profilaxis 71,450 
Unimetal 338,627 
 439,277 المجموع

  
  

خطة إدارة إزالة أعاله، يكون مجموع التمويل المتفق عليه للمرحلة األولي من  30-26على أساس الفقرات   31
  . اأمريكي ادوالر 1 074 277للسلفادور ھو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  األثر على المناخ

  
، التي تشمل طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخإن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في    32

، ستخفض مقدار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام ممارسات خدمة أفضل وفرض رقابة على 
لم يبعث  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوكل كيلوجرام من . المستخدم لخدمة التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

وبالرغم من . طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 1.8ات تبريد أفضل ينتج عنه وفورات تقدر بحوالي نتيجة لممارس
، تدل األنشطة التي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأن حساب األثر على المناخ لم يتضمن في 

سوائل التبريد وإعادة استخدامھا، على أن  خططھا البلد، خاصة تدريب التقنيين على ممارسات خدمة محسنة واسترداد
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في االنبعاثات في الجو كما  13 591من المحتمل أن يحقق البلد خفض بمقدار 

لوضع تقدير كمي مانة ليست في موقف األومع ذلك، في ھذا الوقت، فإن . 2014-2011قدرت خطة األعمال للفترة 
ويمكن وضع األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ، من بين أمور أخرى، بمقارنة مستويات سوائل . لألثر على المناخ

ومقادير سوائل البريد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ 
لمدربين وإعادة تھيئة المعدات القائمة على نيين اقالمبلغ عنھا التي يجرى استردادھا وإعادة دورانھا وعدد الت

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

ب المستخدم في البوليوالت سابقة الخلط من 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإن حساب األثر على المناخ من   33
ستھالكھا قبل االحترار العالمي لعوامل النفخ ومستوى ا امكانيةقبل شركات الرغاوي في السلفادور على أساس قيم 

طن من  13.3ب و141- الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  75.4سيجرى إزالة :التحول وبعده ھو كما يلي
طن من ثاني أكسيد الكربون التي كانت ستنبعث في الجو  53 157و من الھيدروكربون 62.1الميثيل و فورمات
  ).11الجدول (تجنبھا  سيجرى
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  لمناخحساب األثر على ا: 11الجدول 

  

 المادة

إمكانية 
االحترار 
 سنة/أطنان العالمي

المكافئ من ثاني أكسيد 
)سنة/أطنان(الكربون 

   قبل التحول
   قبل التحول

 -الھيدروكلوروفلوروكربون
54,665 75.4 725 ب141

   بعد التحول
266 13.3 20 فورمات الميثيل
1,242 62.1 20 الھيدروكربونات
(53,157)   األثر الصافي

  
  

  التمويل المشترك
  

بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص موارد اضافية لتحقيق أقصى فوائد بيئية ) ح(54/39استجابة للمقرر   34
، ستركز جھود البلد نحو إيجاد مصادر بديلة للتمويل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخطمن 

على مصادر تمويل مرفق البيئة العالمية وكذلك على  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالالمشترك الستراتيجية إزالة 
، لن تحقق الجھود نحو MARNومن المتوقع نتيجة الموارد المقيدة والطلبات المتنافسة على . برامج المساعدة الثنائية

النتائج المرغوبة للمرحلة  لوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفإيجاد موارد بديلة للتمويل المشترك الستراتيجية إزالة 
نديبي على أن يحث حكومة ئوتشجع األمانة اليو. طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولي لخ

خطة إدارة إزالة المواد السلفادور أن تواصل استكشاف فرص التمويل المشترك للمرحلة الثانية من 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
   2014-2011أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة خطة 

  
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة  1 074 277نديبي واليونيب مبلغ ئيطلب كل من اليو  35

مبلغ  2014-2011ومجموع القيمة المطلوبة للفترة . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولي من 
ويرجع االختالف في . بما في ذلك تكاليف الدعم ھى أعلي من خطة األعمال لھذه الفترة دوالرا أمريكيا 742 475

وإدراج  الفعلية المقدمة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألرقام إلى االختالف في نقطة البداية بين خطة األعمال و
  .دوالر أمريكي 285 000البوليوالت سابقة الخلط وإدراج الدعم المؤسسي البالغ 

  
  مشروع اتفاق

  
زالة المواد يرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية إل  36

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  التوصيـات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  37

خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من   )أ (
في  35لتلبية خفض بنسبة ، 2020إلى  2011للفترة من  للسلفادورالھيدروكلوروفلوروكربونية 

يتألف دوالر أمريكي  1 138 423مبلغ عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المائة من استھالك 
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 لليونديبي دوالرا أمريكيا  52 446 ا زائدا تكاليف دعم الوكالة عند أمريكي ادوالر  699 277من 
لليونيب،  دوالر أمريكي 11 700زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 375 000ومبلغ 

   :على أن يكون من المفھوم

المواد قد تم توفيرة لتناول استھالك  دوالر أمريكي 350 000أن مبلغ  )1(
 إلى صولفي قطاع خدمة التبريد للو الھيدروكلوروفلوروكربونية

تمشيا مع المقرر  2020في المائة في عام  35وتضمن نسبة خفض 
 ؛60/44

قد تم توفيره لمكون االستثمار إلزالة  دوالرا أمريكيا 439 277أن مبلغ  )2(
-الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  4.94
نتاج في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المستخدم في قطاع إ ب141

 الرغاوي؛
قد تم توفيرة للدعم المؤسسي من  دوالر أمريكي 285 000أن مبلغ  )3(

  .2020كانون األول /إلى ديسمبر 2011تموز /يولية
 

أن تالحظ أن حكومة السلفادور قد وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في   )ب (
طن من قدرات استنفاد  11.68قدر يبلغ خط أساس م المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 
 طن من قدرات استنفاد األوزون  11.86محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار  األوزون 

، على التوالي، بناء 2010و 2009المبلغ عنه لعامي  طن من قدرات استنفاد األوزون  11.50و
من  من قدرات استنفاد األوزون طن  4.94من بروتوكول مونتريال زائدا مقدار  7على المادة 

، مما ينتج البوليوالت سابقة الخلط المستوردة الموجود في نظم  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛ طن من قدرات استنفاد األوزون 16.62عنھا 

 منالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون  9.02مقدار  اقتطاع  )ج (
 جمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛نقطة البداية إل

المواد الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية لخفض استھالك   )د (
 كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

ألف -2مجرد معرفة بيانات خط األساس، القيام بتحديث التذييل أن تطلب من أمانة الصندوق، ب  )ھ(
باالتفاق ليشمل أرقام الحد األقصي لالستھالك المسموح به وإخطار اللجنة التنفيذية بنتائج التغيير في 

ثير على مستوى التمويل أمستويات الحد األقصي لالستھالك المسموح به وأي احتمال يتعلق بالت
  الت مطلوبة يجرى القيام بھا عندما تقدم الشريحة التالية؛المؤھل، مع أي تعدي

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
 ادوالر 742 475مبلغ عند وخطة التنفيذ ذات الصلة  للسلفادورالھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالرا  39 776زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالرا أمريكي 530 349ا يتألف من مبلغ أمريكي
 ادوالر  5 850زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 166 500نديبي ومبلغ ئلليو أمريكيا
  .لليونيب اأمريكي
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة السلفادورحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" السلفادور ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  7.59إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

الجداول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع  2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

المحّددة في  ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون ولأل المستنفدةھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-2-4و 3- 1-4 ينألفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث  3- المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

. االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا  4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من حقيق المشار إليه أعاله وسيجرى الت .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

بالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإليوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

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

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

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفل
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

ترصد المؤّسسات المحّددة في وسوف . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4 في الفقرة

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

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما الت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعدي  )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

دى   )ج( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة الت الثنائييأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني المقررين ة والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. االتفاقب ھذا من أجل الوفاء بااللتزامات بموج نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيب وافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
راف أو في أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األط عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل ھذه و ).ب( 5 قل وفقا للفقرة الفرعيةحقق المستبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . امل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الش–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .ك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذل
بالرسوم المبيّنـة في  الوكالة المنفذة المتعاونةو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

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

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

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

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخففيذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
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
 

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

 
في واالتفاق المقترن بھا كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
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سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 
  التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 8.15 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.34 األولى جيم ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.03 األولى جيم ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.05 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.11 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11.68   المجموع الفرعي
* ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
  4.94 

 16.62   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموع
  2009-2007متوسط  *

  مت
  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 

  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
2017-
2019 

 المجموع 2020

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

أطنان (المجموعة األولى 
 )قدرات استھالك األوزون

 ال يوجد 7.59 10.51 10.51 10.51 11.68 11.68 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
أطنان قدرات (األولى 

 ) استھالك األوزون

 ال يوجد 7.59 10.51 10.51 10.51 11.68 11.68 ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
 )اليوئنديبي( المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(
349 530  0 0 0 928 58  000 94  0 000 16  277 699  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
  )دوالر أمريكي(الرئيسية 

776 39  0 0 0 420 4  050 7  0 200 1  446 52  

التمويل الموافق عليه للوكالة  2-3
) اليونيب(المنفذة المتعاونة 

 )دوالر أمريكي(
500 166  0 0 0 500 18  000 171  0 000 19  000 375  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

850 5  0 0 0 650 680 4  0 520 700 11  

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 )دوالر أمريكي(

849 696  0 0 0 428 77  000 265  0 000 35  277 074 1  

45 626 الدعم  فةمجموع تكال 3-2  0 0 0 070 5  730 11  0 720 1  146 64  

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 )دوالر أمريكي(

475 742  0 0 0 498 82  730 276  0 720 36  423 138 1  

ب 142-ب و الھيدروكلوروفلوروكربون141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-والھيدروكلوروفلوروكربون 123-والھيدروكلوروفلوروكربون

  )األوزون
4.09 

 ال يوجد  )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  4-1-2
 7.59  )أطنان قدرات استھالك األوزون(  1-1-4المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المذكورة في االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141- الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

  )استھالك األوزونأطنان قدرات (
4.94 

 -  )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  البوليوالتإزالة  4-2-2
 0  )أطنان قدرات استھالك األوزون( البوليوالتاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/33 
Annex I 

 

6 

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  حسب السنة التقويمية،، ترد فيه البيانات تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  مباشرةجة ينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن رات والتح .الص ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ديات وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخالتنفي ديمھا، كحاالت الت ير، السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق ا) أ(5التقرير المسرود جمي ق، ويمكن من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 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

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) 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 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  ات التي سيُضطلع بھوصف خطي للنشاطا  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض وينبغ
ا الوصف  ااأيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت ة بياناتقاعدمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛خطة الشاملة، تغييرات في ال

  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

سوف يُضطلع بأنشطة الرصد في مشروع الرصد والرقابة في أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  1
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وستشمل تنفيذ جميع المشروعات داخل الخطة؛ والرصد المنتظم لتنفيذ المشروعات 

جراءات التصويبية؛ وتقديم التقارير والنتائج؛ وإعداد التقارير الدورية عن نتائج المشروعات لتيسير القيام باإل
المرحلية عن المشروعات في التوقيت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھاته على 

 .الصعيدين الوطني والدولي
 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـالبلد في إعمساعدة   )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يالتأّكد 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  السنويةبتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

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

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  األنشطة؛ تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في  )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 ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

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

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج 

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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  

املةتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ى الخطة الش ، وتشتمل عل
  :األقل على

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

ى   )ب( ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت الوكال
    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 االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
       ----- 
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