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مقترح مشروع :بنما
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:
اإلزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( اليونيب/اليوئنديبي

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
بنما
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع

اليوئنديبي )رئيسية( ،اليونيب

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(
السنة2010 :

)ثانيا( أحدث بيانات المادة 7

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(
مكافحة
الرغاوي
األيروصوالت
كيميائي
الحريق

) 24.6طن من قدرات استنفاد األوزون(

التبريد
التصنيع

الھيدروكلوروفلوروكربون 123
الھيدروكلوروفلوروكربون 124
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب في
البوليول المستورد الممزوج مسبقا

السنة2010 :
عامل
المذيبات
تصنيع

إجمالي
االستھالك القطاعي

االستخدامات
المعملية

الخدمة
0.1

0.1

0.0

0.0

3.3

3.3
2.4

2.4

الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 22

0.3

0.3

20.9

20.9

)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاد األوزون(
خط األساس لفترة ) 2010-2009تقدير(:

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

24.8

27.3

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(
موافق عليه بالفعل:

0.0

)خامسا( خطة األعمال
اليوئنديبي

اليونيب

2011

المتبقي:

22.5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

إزالة المواد المستنفذة لألوزون
)طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.8

0.8

0.8

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

التمويل )دوالر أمريكي(

69,292

69,292

69,292

37,787

9,793

0

0

0

0

0

255,454

إزالة المواد المستنفذة لألوزون
)طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.2

التمويل )دوالر أمريكي(

27,135

0.2
0

27,136

0.4
0

0

)سادسا( بيانات المشروع

0

2012

2013

2014

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(

ال ينطبق

ال ينطبق

24.8

24.8

22.3

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

ال ينطبق

ال ينطبق

24.8

24.8

22.3

تكاليف المشروع المطلوبة من
حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

2011

0

0

0
2015

اليوئنديبي

المجموع

54,271

0

المجموع

تكاليف المشروع

132,773

100,907

31,865

265,545

تكاليف الدعم

9,958

7,568

2,390

19,916

تكاليف المشروع

35,000

26,600

8,400

70,000

تكاليف الدعم

4,550

3,458

1,092

9,100

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

167,773

0

127,507

0

40,265

335,545

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

14,508

0

11,026

0

3,482

29,016

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

182,281

0

138,533

0

43,747

364,561

اليونيب

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2011
الوكالة

تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي(

اليوئنديبي

132,773

اليونيب

35,000

9,958
4,550

طلب التمويل:

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

توصية األمانة:

ينظر فيه بشكل إفرادي
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة بنما ،ق ّدم برنامج اليوئنديبي ،بصفته وكالة التنفيذ الرئيس ية ،إل ى االجتم اع الخ امس
.1
والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ
إجمالي مقداره  1,361,269دوالر أمريكي ،إضافة إلى تك اليف دع م الوكال ة بمبل غ  86,680دوالر أمريك ي
لصالح اليوئنديبي و 26,721دوالر أمريكي لصالح اليوني ب ،كم ا ق دمت أص الً ،لتنفي ذ األنش طة الت ي س وف
تمثل التزام ذلك البلد بأھداف ضوابط بروتوكول مونتريال لتحقي ق خف ض مق داره  %35ف ي اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام .2020
تبلغ قيمة الدفعة األولى للمرحلة األولى المرفوعة لھذا االجتماع  474,617دوالر أمريكي ،إضافة
.2
إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  35,597دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي ،و  72,714دوالر أمريكي ،إضافة
إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  9,453دوالر أمريكي لصالح اليونيب ،كما قدمت أصالً.
خلفيـة
لق د ص ادقت حكوم ة بنم ا عل ى جمي ع تع ديالت بروتوك ول مونتري ال .وتبل غ مس اھمة قط اع الخدم ة
.3
المتط ور ف ي بنم ا ،ال ذي يش مل تش غيل قن اة بنم ا ،والمص ارف ،ومنطق ة كول ون الح رة ،والت أمين ،وم وانئ
الحاويات ،وتسجيل السفن والسياحة ،أكثر من ثالثة أرباع الناتج المحلي اإلجمالي.
تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
تتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة ل ألوزون ف ي بنم ا .وتتب ع
.4
وحدة األوزون الوطنية لوزارة الصحة ،الت ي تنس ق تنفي ذ االتفاق ات الدولي ة المرتبط ة ب المواد الكيماوي ة .وق د
أقرت حكومة بنما تنظيمات التخلص من المواد المستھلكة لألوزون ف ي ع ام  .1998وق د ج رى تطبي ق نظ ام
ترخيص استيراد المواد المستنفدة لألوزون ،الذي يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،منذ عام .2006
وتتفق بيانات االستيراد المأخوذة من نظام الترخيص مع بيانات سجالت الجم ارك .وتعت زم بنم ا تطبي ق نظ ام
حص ص اس تيراد الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،وض وابط المع دات القائم ة عل ى الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
استھالك المواد المستنفذة لألوزون وتوزيعھا حسب القطاعات
تتولى استيراد جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنما تسع عشرة شركة ،تحتكر ستة منھا
.5
 %80م ن الس وق .وق د أظھ ر المس ح ال ذي اج ري ف ي أثن اء إع داد خط ة إدارة اإلزال ة أن الص ادرات تتك ون
أساسا من مادة الھي دروكلوروفلوروكربون  22 -وم ادة الھي دروكلوروفلوروكربون141 -ب .وھن اك كمي ات
قليل ة م ن م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  123 -وم ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  124-وم ادة
الھيدروكلوروفلوروكربون – 142ب والتي تمثل  %1فقط م ن االس تھالك .يظھ ر الج دول  1اس تھالك بنم ا
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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جدول  :1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنما للفترة  2010-2007وفقا للمادة 7
المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
طن متري
الھيدروكلوروفلوروكربون 22
الھيدروكلوروفلوروكربون 123
الھيدروكلوروفلوروكربون 124
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون  142ب
المجموع )طن متري(
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليول
المستورد الممزوج مسبقا )*(
طن من قدرات استنفاد األوزون
الھيدروكلوروفلوروكربون 22
الھيدروكلوروفلوروكربون 123
الھيدروكلوروفلوروكربون 124
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون  142ب
المجموع )طن من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليول
المستورد الممزوج مسبقا )*(

2007

خط األساس

2008

2009

2010

232.01
2.49
0.00
21.05
0.00
255.55
20.51

472.51
0.14
1.42
22.59
3.63
500.29
25.12

428.28
0.68
0.32
11.72
1.31
442.31
22.65

380.36
4.06
0.45
30.01
4.12
419.00
20.40

404.32
2.37
0.39
20.87
2.72
430.66
22.76

12.76
0.05
0.00
2.32
0.00
15.13
2.26

25.99
0.00
0.03
2.48
0.24
28.74
2.76

23.56
0.01
0.01
1.29
0.09
24.96
2.49

20.92
0.08
0.01
3.30
0.27
24.58
2.24

22.24
0.05
0.01
2.30
0.18
24.77
2.50

)*( المصدر :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .خط األساس لمادة الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليول المستورد
الممزوج مسبقا ھي مع ّدل االستھالك للفترة بين  2007و .2009

انخفضت الواردات من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  22في عام  2007بسبب تخزين مؤقت قام
.6
به أحد المستوردين والنقص من جانب مستورد آخر بسبب مشكالت المواد الخام ،بينما كانت الزيادة في عام
 2008نتيج ة االنتع اش االقتص ادي وردة الفع ل إلع الن أركيم ا ) (Arkemaإلغ الق إنت اج الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .كم ا ش ھدت واردات م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب انخفاض ا مؤقت ا
ف ي ع ام  2009ولكنھ ا ع ادت إل ى مس توياتھا ف ي ع ام  .2010ويُتوق ع أن ي زداد اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي ع امي  2011و  2012نظ را للنم و االقتص ادي الق وي ال ذي تش ھده ال بالد.
ويظھر الجدول  2االستھالك المتوقع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعامي  2011و  2012كما احتسبه
اليوئنديبي.
جدول  :2استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع لعامي  2011ـ 2012
المادة

الھيدروكلوروفلوروكربون 22
الھيدروكلوروفلوروكربون 123
الھيدروكلوروفلوروكربون 124
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون  142ب
المجموع

.7

2012

2011
طن متري
411.75

22.65

11.79

0.24

34.23

0.37

0.01

0.30

0.01

36.04

3.96

43.27

4.76

7.22

0.47

12.66

0.82

467.16

27.32

536.18

30.79

طن من قدرات استنفاد األوزون

طن متري
445.72

24.51
0.68

طن من قدرات استنفاد األوزون

يظھر جدول  3توزيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاعات.
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جدول  : 3التوزيع القطاعي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنما )معدل  2009ـ (2010
القطاع
طن متري
مكيفات الھواء المنزلية
)(1
تبريد وتكييف الھواء التجارية
تبريد وتكييف الھواء الصناعية
)(2
األخرى )بما فيھا الشطف(
الرغاوى )بوليسترين منبثق(
المجموع )طن متري(
الرغاوى )بوليوريتان( – )معدل (2009-2007
طن من قدرات استنفاد األوزون
مكيفات الھواء المنزلية
)(1
تبريد وتكييف الھواء التجارية
تبريد وتكييف الھواء الصناعية
)(2
األخرى )بما فيھا الشطف(
الرغاوى )بوليسترين منبثق(
المجموع )طن من قدرات استنفاد األوزون(
الرغاوى )بوليوريتان( – )معدل (2009-2007

ھيدروكلوروفلوروكربون
22
23.67
272.10
41.54
59.45
7.55
404.32

1.30
14.97
2.28
3.27
0.42
22.24

ھيدروكلوروفلوروكربون
141ب

مجموع
األخرى

1.61
20.87

3.86

20.87
22.76

5.47

0.03
2.30

0.20

2.30
2.50

0.23

المجموع

النسبة المئوية من
المجموع

23.67
273.71
41.54
84.18
7.55
430.66
22.76

5.5%
63.6%
9.6%
19.5%
1.8%
100.0%

1.30
15.00
2.28
5.77
0.42
24.77
2.50

5.3%
60.5%
9.2%
23.3%
1.7%
100%

) :(1تشمل "قطاع الخدمات الفرعي لتكييف الھواء" الذي يضم المكاتب الحكومية والخاصة ومنطقة كولون الحرة
) :(2تشمل "األخرى" الشركات ذات االستھالك المحدود جدا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من جميع القطاعات )بما فيھا المصائد
السمكية ومعالجة اللحوم وغيرھا(

قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
تستخدم مادة الھي دروكلوروفلوروكربون  22بش كل أساس ي م ن ح والي  2500فن ي لخدم ة مع دات
.8
التبريد وتكييف الھواء ،وھي غالبا وحدات تبريد متوسطة الحجم .ويعد قطاع التبريد وتكييف الھواء التج اري
أكب ر مس تھلك لم ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  % 67.3 ) 22مقاس ة ب الطن المت ري( .ويش مل ھ ذا القط اع
حف ظ األغذي ة وتج ارة التوزي ع ،والمح الت التجاري ة ،وتج ارة الجمل ة ،والفن ادق والمط اعم ،وك ذلك قط اع
الخدمات الفرع ي لتكيي ف الھ واء ) ،(%16يغط ي المكات ب الحكومي ة والخاص ة ومنطق ة كول ون الح رة .وق د
أوقف ت منطق ة قن اة بنم ا اس تخدام الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي  .2008وتس تھلك قطاع ات تكيي ف
الھواء المنزلية والصناعية  %16فقط من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  22نظرا لقلة عدد وحدات التبري د
المنزلي ة وبس بب اس تخدام األموني ا وم ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  134أ ف ي معظ م ق درات التبري د
الصناعي .ومع ذلك فقد أفادت خط ة إدارة اإلزال ة الوطني ة أن اس تھالك م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون 22
في ھذين القطاعين يتزايد بسرعة.
تس تورد م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون 141ب بكمي ات كبي رة ألغ راض التنظي ف والغس يل ف ي
.9
قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء التجارية ) 20.87طن متري( .كما تس تخدم كمي ات قليل ة م ن م ادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  123في خدمة صيانة غرف التبريد ،وتستخدم م واد الھي دروكلوروفلوروكربون
 124و  142ب في المركبات المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء.

قطاع تصنيع الرغاوى
إضافة إلى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ال واردة تح ت الم ادة الس ابعة ،تس تورد بنم ا
.10
م ادة البولي ول الت ي تش تمل عل ى الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب إلنت اج رغ وة بوليوريت ان الص لبة ف ي
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قطاع ات التبري د واإلنش اء )المكعب ات واألل واح وال رذاذ( .وال يوج د ف ي ال بالد مب اني أنظم ة system
housesوقد احتسبت معدالت االستيراد بين  2007و  2009بمقدار 22.76طن متري ) 2.50طن من ق درات
اس تنفاد األوزون( م ن م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب .وق د اس تھلك أكب ر خمس ة م ن مص نعي رغ وة
البوليوريت ان الص لبة  %87م ن ھ ذه ال واردات .يب يّن ج دول  4بحس ب ك ل ش ركة اس تھالك م ادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب في البوليول المستورد الممزوج مسبقا.
جدول  : 4شركات تصنيع الرغاوى المستھلكة لمواد
الشركة
بالستيفوم

ھيدروكلوروفلوروكربون  141ب في البوليول المستورد الممزوج مسبقا
) 2007طن متري(

المعدل

11.30

) 2008طن متري(
13.80

) 2009طن متري(
12.40

) 2007-2009طن متري(
12.50

4.00

4.90

4.40

4.43

كانغاس تركس
فايبروبنتوراس

0.40

0.50

0.40

0.43

إكوبمنت كونتينر سوليوشنز

1.20

1.50

1.30

1.33

آتوسيرفسيو ف.ي.ت.

0.40

0.50

0.40

0.43

كاروسيرياس ا.س.ت ،.ساالزار
األخرى

0.80
2.41

1.00
3.00

0.90
2.76

0.90
2.72

20.51

25.20

22.56

22.76

المجموع
معدّل 2009 - 2007

 22.76طن متري ) 2.50طن من قدرات استنفاد األوزون(

ال تت وفر حالي ا خي ارات فني ة ذات ق درة احت رار ع المي منخفض ة مالئم ة الس تبدال م ادة
.11
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب لھ ذه الش ركات الص غيرة .ويتوق ع أن تت وافر خي ارات وب دائل جدي دة م ع
حلول منتصف . 2012
تش ير خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة إل ى أن ش ركة خ ارج الم ادة الخامس ة
.12
تعتزم تركي ب مبن ى أنظم ة داخ ل منطق ة كول ون الح رة ف ي المس تقبل القري ب .ويج ري ال تحكم بجمي ع الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تدخل البالد من منطقة كولون الحرة م ن خ الل نظ ام ت رخيص الص ادرات/
ال واردات ،كم ا تعت زم حكوم ة بنم ا توس يع قي ود االس تيراد لتش مل البولي ول المحت وي عل ى م ادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب.
تستخدم كمية قليلة من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  7.55) 22طن متري( كعنصر نفخ م ن قب ل
.13
شركة واحدة )بالموزا( في تصنيع رغوة البوليسترين المنبثق لتغليف األطعمة.
خط األساس المتوقع الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ق ّدر خط أساس اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخاض ع لاللت زام بمق دار  24.77ط ن
.14
م ن ق درات اس تنفاد األوزون بن اء عل ى اس تھالك  2009الب الغ  24.96ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون
واس تھالك  2010الب الغ  24.58ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون بموج ب الم ادة الس ابعة م ن بروتوك ول
مونتريال.
إستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تن وي حكوم ة بنم ا تطبي ق منح ى مرحل ي إلنج از اإلزال ة الكامل ة للم واد
.15
ً
الھيدروكلوروفلوروكربونية بناء على الجدول الزمني لبروتوك ول مونتري ال .وكم ا ق دمت أص ال ،تھ دف
المرحلتان األولى والثانية إل ى تخف يض اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بمق دار 14.69ط ن
من قدرات استنفاد األوزون )أو  % 60من خط األساس الثابت( كما يلي:
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)أ(
)ب(
)ج(
.16

تخفيض  6.02طن من قدرات استنفاد األوزون )من مستوى استھالك محتمل يبلغ 30.79
طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  (2012وذلك وصوال إلى تجميد كامل في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013؛
تخفيض  2.48طن قدرات استنفاد األوزون لتحقيق  %10في عام 2015؛ و
تخفيض  6.19طن من قدرات استنفاد األوزون وصوال إلى  % 35في عام .2020

تتألف إستراتيجية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المكونات األربعة التالية:
منحى متكامل لخفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :بھدف تقليص االستخدام غير
)أ(
الفعال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أثناء عملية الخدمة ،وتشجيع استخدام بدائل
قدراتاحترار عالمي منخفضة ،وتشجيع القرارات الرامية إلى خفض كلفة تحويل المعدات القائمة
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتجنب التحويل المبكر أو االستبدال بالبدائل غير المرغوبة؛
التخلص اآلمن من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة :اعتماد بنية تحتية
)ب(
مركزية لتخزين مواد التبريد تمھيدا لتدمير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحقا؛ً
الدعم الشامل لمطابقة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :يشمل اعتماد إطار عمل قانوني
)ج(
ذي عالقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ووضع نظام حصص استيراد ،وتدريب ضباط الجمارك لتنفيذ
ضوابط استيراد/تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنشطة زيادة الوعي؛و
)د(

تنفيذ برنامج التحكم ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

سوف تتناول خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا ً قطاع تصنيع الرغاوى من
.17
خالل األنشطة التالية:
)أ(

التخلص من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب الداخلة في البوليوالت المستوردة
والممزوجة مسبقا ً في تصنيع رغاوى البوليوريتان :التزاما بالمقرر  ،63/15سوف يُق ّدم
المشروع كجزء من المرحلة األولى عندما تثبت تكنولوجيات تخفيض االحترار العالمي
المتوفرة تجاريا وذات الجدوى االقتصادية إمكانية استبدال مادة الھيدروكلوروفلوروكربون
 141ب المستخدمة من قبل الشركات الصغيرة .وسوف يساعد المشروع على التخلص من
كمية مقدارھا  24.8طن متري ) 2.73طن من قدرات استنفاد األوزون( ،من مادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب وھو ما يمثل االستھالك المتوقع لعام 2012؛ و

)ب(

تنظيمات خاصة لدعم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :وسوف يجري توسيع
نظام الحصص والترخيص ليشمل البوليوالت الممزوجة مسبقا المشتملة على مادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب لضبط ثم حظر االستيراد في حال جرى تحويل
القطاع الفرعي .وإضافة إلى ذلك ،ومن خالل ضبط واردات مادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  ،22تتوقع حكومة بنما أن تشجع شركة بالموزا )غير مؤھلة
للتمويل( أن تحول إنتاجھا من رغاوى البولسترين إلى بدائل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على حسابھا الخاص.
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تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ق ّدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى والثانية من خطة اإلزالة الخاصة بحكومة بنما بمبلغ
.18
 2,180,000دوالر أمريكي إلنجاز تخفيض مقداره  %35في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بحلول عام  .2020ومن ضمن ھذا المبلغ ،تطلب حكومة بنما  1,361,269دوالر أمريكي ،منھا
 1,162,769دوالر أمريكي لقطاع خدمة التبريد ومكيفات الھواء التجاري التي قدمت إلى ھذا االجتماع،
ومبلغ  198,500دوالر أمريكي لمك ّون الرغاوى ،التي سوف تق ّدم إلى اجتماع مقبل .يوضح الجدول 5
تفصيال لتوزيع التكلفة.
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جدول  :5التكلفة الكلية للمرحلة األولى والثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة ببنما كما ق ّدمت

تدريب التبريد )الممارسات الجيدة ،االسترداد
وإعادة التدوير والتحويل(

اليوئنديبي

تكلفة خطة إدارة اإلزالة
المرحلة
المرحلة
الثانية
األولى
410,000
340,000

التمويل المطلوب
المرحلة
المرحلة
الثانية
األولى
186,955
222,727

الوكالة

النشاط

برنامج استرداد مادة التبريد وإعادة تدويرھا

اليوئنديبي

100,000

100,000

65,508

45,599

اليوئنديبي

60,000

100,000

39,305

45,599

المكون

منحى متكامل لتخفيض
المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية

برنامج خطط الحفظ والتحويل للمستخدم النھائي
اليوئنديبي

0

200,000

0

91,198

المساعدة الفنية للتحويل في القطاعات الرئيسية
اليوئنديبي

25,000

25,000

16,377

11,400

مراجعة إطار عمل قانوني

اليوئنديبي

25,000

25,000

16,377

11,400

مراقبة المع ّدات ومواد التبريد التي تستخدم
الھيدروكلوروفلوروكربون

اليوئنديبي

160,000

160,000

104,813

72,958

زيادة الوعي

اليوئنديبي

0

0

0

0

برنامج تنفيذ ومراقبة وضبط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

اليوئنديبي

200,000

250,000

116,277

116,277

المجموع للمرحلة
الكلفة الكلية والمطلوب الكلي

اليوئنديبي

1,270,000 910,000
2,180,000

581,386
581,384
1,162,769

إزالة مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 141
الرغاوى
الموجودة في البوليوالت المستوردة الممزوجة
مسبقا
المجموع اإلجمالي )الكلفة الكلية والمطلوب الكلي(

اليوئنديبي

)*( 198,500

)*( 198,500

2,378,500

1,361,269

اإلزالة اآلمنة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
دعم شامل لاللتزام بإزالة
المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية

برنامج لتخزين المواد المستنفدة لألوزون غير
المطلوبة

)*( قيمة تقديرية حيث سيتم تحديد التمويل الفعلي عند تقديم المشروع بناء على أھلية المشاريع والتكنولوجيا البديلة المختارة.

تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقـات
استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بنما في سياق المبادئ
.19
التوجيھية المتعلقة بإع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )المق رر  ،(39/54ومع ايير
تمويل إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتم اع الس تين )المق رر  (44/60والمق ررات
الالحقة بشأن ھذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األط راف للفت رة  .2014-2011وق د ناقش ت أمان ة
الصندوق مع اليوئنديبي مسائل تتعلق بالتكلفة والجوانب الفنية ،التي عولج ت بش كل مناس ب كم ا ھ و ملخ ص
أدناه.
أھداف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بعد مالحظة أن حكومة بنما قد تقدمت بالمرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة اإلزالة ،لفتت أمانة
.20
الصندوق انتباه اليوئنديبي إلى حقيقة أن خط األساس التقريبي الحالي البالغ  430.6طن مت ري ،أي أكث ر م ن
 360.00طن متري ،يعني أن بنم ا ال ت دخل ض من ال دول قليل ة االس تھالك المؤھل ة لتلق ي التموي ل بن اء عل ى
المقرر  44/60إال إذا حققت أھداف التخفيض مع حلول عام  .2015وبن اء عل ى ذل ك ،فق د تق رر فق ط اعتم اد
المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة إلنجاز تخفيض مقداره  %10بحلول عام .2015
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نقطة البدء لمجمل التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وافق ت حكوم ة بنم ا عل ى تثبي ت نقط ة الب دء ،لمجم ل التخف يض المس تدام ف ي اس تھالك الم واد
.21
الھيدروكلوروفلوروكربونية عند  27.27طن من قدرات استنفاد األوزون ،مش ّكلة من خط األس اس التق ديري
البالغ  24.77ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون ،والمحتس بة عل ى أس اس االس تھالك الفعل ي لع امي  2009و
 2010الوارد تحت المادة السابعة من بروتوكول مونتريال والبالغ  24.96طن من قدرات استنفاد األوزون و
 24.58طن من قدرات استنفاد األوزون على الت والي ،إض افة إل ى م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب
الداخلة في البوليوالت المستوردة الممزوجة مسبقا لألع وام  2.50) 2009 – 2007ط ن م ن ق درات اس تنفاد
األوزون(.
مسائل مرتبطة بقطاع خدمة التبريد
أخ ذت األمان ة علم ا بمجموع ة األنش طة الش املة المقترح ة ف ي خط ة إدارة اإلزال ة الخاص ة بقط اع
.22
الخدمة ،وناقشت مع اليوئن ديبي أي ا م ن ھ ذه األنش طة الت ي يج ب أن تحظ ى باألولوي ة ف ي ض وء الحاج ة إل ى
اس تبعاد المرحل ة الثاني ة م ن الطل ب المق دم .وعن د مناقش ة أولوي ات المرحل ة األول ى ،أوض ح اليوئن ديبي أن
المس اعدة الفوري ة ف ي إق رار التش ريعات أم ر مطل وب لض مان وتثبي ت حص ص اس تيراد الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة والب دء ف ي مراقب ة واردات المع دات القائم ة عل ى اس تخدام الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة  .كم ا أش ار اليوئن ديبي أيض ا إل ى أن برن امج الت دريب س وف يطب ق برن امج
الترخيص الذي بدأ ضمن خطة اإلزالة الوطنية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )جرى ترخيص  833من
بين  2500فني في البالد( ،كما سوف يركز مشروع االسترداد وإع ادة الت دوير عل ى اس تدامة اس تخدام البني ة
التحتية الحالية )جرى تحديد  59م ن ب ين  70وح دة موزع ة ف ي ع دة مش اريع ،منھ ا  43وح دة عامل ة و 16
وحدة بحاجة إلى إصالح( .وقد استبعد المك ّون المتعل ق بمقت رح ال تخلّص م ن الم واد المس تنفدة م ن األوزون،
وأبق ي فق ط عل ى المك ّون المتعل ق بالحف اظ عل ى بني ة التحتي ة للتخ زين كج زء م ن مش روع االس ترداد وإع ادة
التدوير.
كما الحظت األمانة أن عدة أنشطة تتعلق بتحويل معدات التبريد وتكييف الھواء إلى مبردات بديلة لم
.23
ّ
تتحدد بعد أو ليست متوافرة في السوق ،وقد اتف ق عل ى تقل يص التح ويالت والتجدي دات ف ي المرحل ة األول ى،
وان تعط ى األولوي ة ب دال م ن ذل ك إل ى توس يع العم ر الزمن ي للمع دات الحالي ة ،وال ى تخف يض كمي ات م ادة
الھيدروكلوروفلوروكربون  22المستخدمة في خدم ة الص يانة ،وض بط التس رب وأفض ل أس اليب الخدم ة م ن
خ الل الت دريب واالس ترداد وإع ادة الت دوير .وس وف ي وفر ذل ك الوق ت الك افي الكتس اب فھ م أفض ل للب دائل
الممكن ة وللتط وير التج اري مم ا يم ّك ن م ن تنفي ذ المراح ل الالحق ة ف ي تح ويالت الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعمال التجديد.
لقد اتفق على أن إنھاء استخدام م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب المس توردة بكمي ات كبي رة
.24
لغايات أنظمة التنظيف والغسيل في أثناء خدمة الصيانة ) 2.30طن من قدرات استنفاد األوزون( تع ّد طريق ة
رخيصة لضمان التقليص السريع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنوات األولى من تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ويجب أن تُعطى األولوية .وتلتزم حكومة بنما بحظ ر اس تيراد م ادة
الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب بكمي ات كبي رة بع د اعتم اد اس تخدام الب دائل ف ي التنظي ف والغس يل ف ي
المرحلة األول ى .يوض ح ج دول  6األنش طة المتف ق عليھ ا للمرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة اإلزال ة ف ي قط اع
خدمة صيانة معدات التبريد وتكييف الھواء.
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جدول  :6األنشطة المتفق عليھا في قطاع خدمة صيانة معدات التبريد وتكييف الھواء للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة
التأثير

األنشطة
تدريب التبريد )الممارسات الجيدة ،االسترداد وإعادة التدوير والتحويل(
برنامج استرداد مادة التبريد وإعادة تدويرھا
برنامج خطط الحفظ والتحويل للمستخدم النھائي
مراجعة إطار عمل قانوني بما قي ذلك مراقبة المع ّدات ومواد التبريد التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
إزالة استخدام مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب في شطف وتنظيف الدوائر أثناء الخدمة
المجموع

2.48
2.30
4.78

مسائل مرتبطة بقطاع الرغاوى
عند شرح الحاجة إل ى تحوي ل مش اريع الرغ اوى إل ى تكنولوجي ا بديل ة ف ي المرحل ة األول ى ،أوض ح
.25
اليوئنديبي أن أحد مبادئ خطة إدارة اإلزال ة ف ي ھ ذه المرحل ة ھ ي ت وفير المس اعدة اإلداري ة والفني ة والمالي ة
لتحويل ھذا القطاع ،التي سوف تنفذ من خ الل توس يع الحظ ر عل ى اس تيراد م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون
 141ب لتغط ي أيض ا م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب المتض منة ف ي البولي والت المس توردة
الممزوجة مسبقا .وأشارت األمانة أن االستھالك المرجعي لھذا المشروع يجب أن يكون معدل االستھالك في
الفترة  2009 – 2007البالغ  2.50طن من قدرات استنفاد األوزون ،وليس االس تھالك التقريب ي لع ام 2012
والب الغ  2.73ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون .كم ا اتض ح أيض ا أن مس توى التموي ل المخص ص لھ ذا
المشروع في طلب خطة إدارة اإلزالة ) 198,500دوالر أمريكي( كان تقديرا أوليا حيث إن التمويل الحقيق ي
سوف يتقرر عند تقديم طلب المشروع بناء على األھلية والتكنولوجيا البديلة المختارة.
وفيم ا يتعل ق بالش ركة الت ي تس تھلك م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  22ف ي قط اع رغ اوى
.26
البوليسترين ،فقد أوضح اليوئنديبي أن حكومة بنما ل م ت تمكن م ن تطبي ق تحوي ل الش ركة ف ي المرحل ة األول ى
ألنھ ا ل م تك ن مس توردا مباش را لم ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  22وھ ي غي ر مؤھل ة للتموي ل .وم ع ذل ك،
يتوقع أن تؤدي مراقبة عمليات استيراد مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  22الواردة ضمن خطة إدارة اإلزالة
بالضرورة إلى تحويل الشركة في نھاية المطاف.
التكلفة اإلجمالية المع ّدلة للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة
 .27يوضح الجدول  7التكلفة اإلجمالية المتفق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة.
جدول  :7التكلفة اإلجمالية المع ّدلة للمرحلة األولى من خطة بنما الوطنية إلزالة المواد
النشاطات المقترحة
تدريب التبريد )الممارسات الجيدة ،االسترداد وإعادة التدوير والتحويل(
برنامج استرداد مادة التبريد وإعادة تدويرھا
برنامج خطط الحفظ والتحويل للمستخدم النھائي
مراجعة إطار عمل قانوني بما قي ذلك مراقبة المع ّدات ومواد التبريد التي
تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
إزالة استخدام مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب في شطف وتنظيف
الدوائر أثناء الخدمة
برنامج تنفيذ ومراقبة وضبط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المجموع
إزالة مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  141الموجودة في البوليوالت
المستوردة الممزوجة مسبقا

دوالر أمريكي
87,645
35,000
10,000

التأثير

2.48

70,000
2.30

93,900

4.78

39,000
335,545

2.50

)*( سيجري تحديدھا

)*( سيتم تحديد التمويل الفعلي عند تقديم المشروع بناء على أھلية المشاريع والتكنولوجيا البديلة المختارة.
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نظرا ألن مجموعة األنشطة المع ّدلة المقترحة من قبل اليوئنديبي التي ستش ملھا المرحل ة األول ى م ن
.28
خط ة إدارة اإلزال ة تمث ل  %19م ن خ ط األساس ي التقريب ي ،فق د لفت ت األمان ة العام ة نظ ر اليوئن ديبي إل ى
النقاشات والقرارات بخصوص ھذه المسألة في االجتماعين الثالث والستين والرابع والستين .والحظت اللجنة
التنفيذية بأنه في مثل ھذه الحاالت حيث يتوقع من خطة إدارة اإلزالة المقترحة أن تحق ق أكث ر م ن  %10م ن
خط األساس بحلول عام  ،2015فيجب الحصول من الحكومة على إق رار بتوس يع ھ ذا االلت زام لم ا بع د ع ام
 .2015وقد ل وحظ ھ ذا االلت زام ف ي الق راءات الالحق ة بخص وص إق رار خط ط إدارة اإلزال ة .وعن د توض يح
األس باب وراء األنش طة المقترح ة لخف ض اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة إل ى أكث ر م ن خ ط
أساس  ،%10أفاد اليوئنديبي أن واردات المعدات القائمة على الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي قط اع
التبريد وتكييف الھواء آخذة في االرتفاع بنسبة تبلغ ما بين  %15- 12سنويا نظرا للنمو االقتص ادي المتزاي د
الذي تشھده بنم ا ف ي الس نوات األرب ع الماض ية ،مم ا أدى إل ى التوس ع ف ي البني ة التحتي ة )بم ا ف ي ذل ك إنش اء
المترو( ،والزيادة في عدد المنازل التي تس تخدم وح دات تكيي ف الھ واء .ويمك ن خف ض الطل ب المتزاي د عل ى
مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  22جزئيا ً من خالل خطوات إجرائية ومساعدة فنية ف ي خط ة إدارة اإلزال ة،
ولكن ھناك حاجة لمزيد من اإلجراءات لضمان االلتزام بالتجميد الكامل وتخفيض  %10على المدى القصير.
كما إن المساعدة الفنية المقترحة إلنھاء استخدام م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب المس تورد بكمي ات
كبيرة ألغراض التنظيف والغسيل ف ي خدم ة الص يانة ) 2.30ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون( تع ّد طريق ة
رخيصة التكاليف لض مان خف ض الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي الس نوات األول ى م ن تطبي ق خط ة
إدارة اإلزال ة .وبن اء عل ى ذل ك ،ف ان االقت راح الرام ي إل ى ش مول أنش طة خف ض الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أكثر من  %10يھدف إلى مساعدة بنما على تحقيق أھداف  2013و ،2015
وكذلك ضمان استدامة االلتزام المتحقق.
كما أبلغ اليوئن ديبي أن حكوم ة بنم ا أف ادت أنھ ا تحت رم عل ى ال دوام التزامھ ا ببروتوك ول مونتري ال،
.29
وإنھا سوف تواصل ھذا االلتزام .كما أشارت الحكومة أيضا ،إلى أنھ ا والمس تفيدين اآلخ رين س وف يغط ون،
كما فعلوا في السابق ،أية تكاليف ضرورية لاللتزام ببروتوكول مونتريال.
التأثير على المناخ
سوف تؤدي أنشطة المساعدة الفني ة المقترح ة ف ي خط ة إدارة اإلزال ة ،الت ي تتض من إدخ ال أس اليب
.30
خدمة أفضل وتفعيل تطبي ق ض وابط اس تيراد الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،إل ى تخف يض كمي ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة 22-المس تخدمة ف ي خدم ة التبري د .وين تج ع ن ك ل كيل وغرام م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية 22-التي ال تنبعث في الھواء نتيجة ألساليب تبري د أفض ل ت وفير م ا ي وازي 1.8
طن من معادل ثاني أكسيد الكربون .ويشير التقدير األولي للتأثير على المناخ كما احتسبته بنما في خطة إدارة
اإلزال ة إل ى أن إزال ة  20.87ط ن مت ري م ن م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون  141ب المس تخدمة ألنظم ة
خدمة التبريد سوف تمنع انبعاث 15,131طن من معادل ثاني أكس يد الكرب ون س نويا .وھ ذا ال رقم أعل ى م ن
األثر المحتمل على المناخ المشار إلي ه ف ي خط ط العم ل الخاص ة باإلزال ة للفت رة م ن  2011ـ  2014والب الغ
 7,102طن من معادل ثاني أكسيد الكربون ،ألن خطة العمل لم تشمل إزالة م ادة الھي دروكلوروفلوروكربون
 141ب في خدمة الصيانة للفترة .2014-2011
ال يتوافر في الوقت الحالي تخمين أكثر دقة لتأثير أنشطة قطاع خدم ة الص يانة عل ى المن اخ .ويمك ن
.31
تحديد ھذا التأثير من خالل قياس تقارير التنفيذ مقارنة مع مستويات مواد التبريد المس تخدمة س نويا من ذ بداي ة
تنفيذ خطة إدارة اإلزالة ،وكميات مواد التبريد المستردة والت ي أعي د ت دويرھا ،وع دد الفني ين الم دربين وع دد
المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 22-التي جرى تجديدھا.
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التمويل المشترك
تنفيذاً للقرار ) 39/54ح( الخاص بالحوافز المالية المحتملة والف رص المت وافرة للمص ادر اإلض افية
.32
لزي ادة الفوائ د البيئي ة إل ى أقص ى م دى م ن خط ط إدارة اإلزال ة بن اء عل ى الفق رة )11ب( م ن المق رر رق م
 6/XIXلالجتماع التاس ع عش ر لألط راف المتع ددة ،فق د أف اد اليوئن ديبي أن بنم ا ستس عى الستكش اف ف رص
التموي ل المش ترك م ع مرف ق البيئ ة العالمي ة وأط راف ثنائي ة أخ رى ،آخ ذة ف ي االعتب ار أن ه ،نظ را ل دورة
المش روع العادي ة للمس اعدة الثنائي ة أو مس اعدة مرف ق البيئ ة العالمي ة ،ف إن أي طل ب لھ ذه المص ادر س وف
يستغرق سنتين على األقل إلقراره .وال يوج د أي مس عى للبح ث ع ن مص ادر تموي ل مش ترك عل ى المس توى
المحلي.
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2014-2011
يطلب اليوئن ديبي واليوني ب مبل غ  335,545دوالر أمريك ي إض افة إل ى تك اليف دع م تنفي ذ المرحل ة
.33
األولى من خطة إدارة اإلزالة .ويبلغ المبلغ اإلجم الي المطل وب للفت رة  2014-211مبل غ  320,814دوالرا،
بما في ذلك تكاليف الدعم ،وھذا أعلى من المبلغ الوارد في خطة العمل ،حيث إن المرحل ة األول ى ترم ي إل ى
إنجاز أكثر من  %10من خطة األساس.
مشروع االتفاق
يتضمن المرفق  1من الوثيقة الحالية مس ودة اتف اق ب ين حكوم ة بنم ا واللجن ة التنفيذي ة إلزال ة الم واد
.34
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
.35

في ضوء تعليقات األمانة الواردة أعاله ،وبخاصة الفقرة  ،28فقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة ببنما للفترة من
 2011ـ  2015لتحقيق تخفيض مقداره  %10في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة  364,561دوالر أمريكي ،تشمل  265,545دوالر
أمريكي ،إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  19,916دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي ،و
 70,000دوالر أمريكي ،إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  9,100دوالر أمريكي
لصالح اليونيب؛

)ب( مالحظة أن حكومة بنما قد وافقت على تثبيت نقطة البدء لمعدل التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند  24.77طن من القدرات المستنفدة
لألوزون ،محسوبة على استخدام االستھالك الحقيقي البالغ  24.96طن من القدرات
المستنفدة لألوزون ،و 24.58طن من القدرات المستنفدة لألوزون الواردة في تقرير عام
 2009و  2010على التوالي ،بناء على المادة  7من بروتوكول مونتريال ،إضافة إلى 2.5
طن من القدرات المستنفدة لألوزون من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  141ب الموجودة
في أنظمة البوليول الممزوجة مسبقا ،مما ينتج 27.27طن من القدرات المستنفدة لألوزون؛
)ج( اقتطاع  4.78طن من القدرات المستنفدة لألوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من
نقطة البدء الخاصة بالمعدل المستدام للتخفيض في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)د(

إقرار مسودة االتفاقية بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كما ھي واردة في المرفق  1من الوثيقة الحالية؛
)ھ(

تطلب من األمانة العامة للصندوق ،عندما تتضح بيانات خط األساس ،تحديث المرفق2-أ من
االتفاقية ليتضمن األرقام الخاصة بأعلى حد مسموح به لالستھالك ،وأن تبلغ اللجنة التنفيذية
بالتغيير الحاصل في مستويات بأعلى حد مسموح به لالستھالك ،و

)و(

إقرار الدفعة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة اإلزالة الخاصة بحكومة بنما ،وخطة
التنفيذ المطابقة ،بمبلغ  182,281دوالر أمريكي ،الذي يشمل  132,773دوالر أمريكي زائد
تكاليف الوكالة البالغة  9,958دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي ،و 35,000دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  4,550دوالر أمريكي لصالح اليونيب.
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Annex I

المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة بنما )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
-1
ّ
ّ
ّ
المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  -1ألف )"المواد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  22.29من أطنان
قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال
على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على
بيانات المادة .7
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب
ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى
المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية  3-1-4و 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و) 3-6-4االستھالك المؤھل
المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ،
في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ّ
ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من
الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

)ب(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
1
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)ج( أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت
بالكامل؛
)د( أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
)ھ(
وما بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ھذه المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:
)أ(

-8
لما يلي:

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ س نوية مقدم ة
حس بما ھ و متوق ع ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله أو كتنق يح لخط ة تنفي ذ س نوية قائم ة تق دم ثماني ة
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغييرات في المس تويات الس نوية للتموي ل المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،
أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ الس نوية ،تزي د تكاليف ه ع ن  30ف ي المائ ة م ن مجم وع
تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والت ي تك ون عندئ ذ قي د التنفي ذ ،وي ت ّم إب الغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي تقري ر التنفي ذ
السنوي الالحق؛

)ج(

س وف تع اد أي مب الغ متبقي ة إل ى الص ندوق المتع دد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة
المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

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

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

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

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق اليوئنديبي على أن يكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة
المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتشمل ھذه
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
التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في
الصفين األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات،
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق
على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح
المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة[اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في
نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة
3
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بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات
الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون–123
الھيدروكلوروفلوروكربون–124
الھيدروكلوروفلوروكربون–141ب
)(1
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
22.24
2.30
0.18
0.05
0.01

2.50
27.27

) (1الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة )ارجع إلى التذييل -8ألف(
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4

2011
ال يوجد

2012
ال يوجد

2013
24.77

2014
24.77

2015
22.29

المفردات
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
22.29 24.77
ال يوجد ال يوجد 24.77
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
31 865
0
100 907
0
132 773
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية
)اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(
2 390
0
7 568
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي( 9 958
%7.5
8 400
0
26 600
0
35 000
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة
)اليونيب( )دوالر أمريكي(
1 092
0
3 458
0
4 550
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر
أمريكي(
40 265
0
127 507
0
167 773
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
3 482
0
11 026
0
14 508
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
43 747
0
138 533
0
182 281
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 123-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب
ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط والتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة
موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األول في السنة المحددة في التذييل -2

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

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

تقرير مسرود ،ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير
الس ابق ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة الم واد ،وكيفي ة إس ھام مختل ف النش اطات فيھ ا،
وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت ي أزيل ت
كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنش طة ،حس ب الم ادة ،والتكنولوجي ا البديل ة المس تخدمة والب دائل ذات الص لة
التي أدخلت ،للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي ر ف ي االنبعاث ات ذات
الص لة بالمن اخ .وينبغ ي أن يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات
المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على أي تغيي رات تط رأ عل ى الظ روف
ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة )خطط( التنفي ذ الس نوية الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير،
وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ذ الش ريحة ،عل ى النح و المنص وص
عليه في الفقرة  7من ھذا االتفاق ،أو غير ذلك من التغييرات ،وأن يقدم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي
التقرير المسرود جمي ع الس نوات ذات الص لة المح ددة ف ي الفق رة الفرعي ة )5أ( م ن االتف اق ،ويمك ن
باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية الس نة المزمع ة لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس ابقة
بع ين االعتب ار؛ وس تقدم البيان ات ال واردة ف ي الخط ة حس ب الس نة التقويمي ة .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نوات المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل ى الخط ة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق ة بوص فه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ الس نوية المقدم ة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترن ت .وس تعدل ھ ذه المعلوم ات الكمي ة ،الت ي يتع ين تق ديمھا حس ب
الس نة التقويمي ة م ع ك ل طل ب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة
الفرعي ة )1أ( أع اله( والخط ة )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1ج( أع اله( ،وخط ة التنفي ذ الس نوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

)ھ(

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وستتولى وظيفة الرصد العليا وزارة الصحة ،وذلك من خالل إدارة الصحة العامة التابعة لھا واإلدارة الفرعية للصحة
1
البيئية ،اللتين تشرفان على الوحدة الوطنية لألوزون.
عالوة على ذلك ،سوف يضطلع بأنشطة الرصد التشغيلية مشروع ال تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد
2
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتشمل ھذه األنشطة تنفيذ جميع المشروعات الداخلة في الخطة ؛ والرصد المنتظم لتنفيذ
المشروعات ونتائجھا؛ وإعداد تقارير دورية عن نتائج المشروعات لتيسير اتخاذ اإلجراءات التصويبية؛ وتقديم تقارير مرحلية
في التوقيت المناسب إلى اللجنة التنفيذية؛ والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھاته على الصعيدين الوطني والدولي.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:
ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
)أ(
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛
)ب(

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

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط ة بھ ا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

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

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

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

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.
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يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .وتحدد ھذه األنشطة ف ي الخط ة الش املة ،وتش تمل عل ى
1
األقل على:
)أ(

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  140دوالرا أمريكيا عن ك ّل
1
كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا
الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
التذييل  -8ألف :ترتيبات محددة القطاعات
وفقا لما جاء في المقررين  47/61و ،15/63سيقدم مشروع إلزالة استخدام  22.67طن متريا ) 2.50من
1
أطنان استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون 141-ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط ،وذلك خالل
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،عندما تجعل التكنولوجيا المتاحة تجاريا
بأسعار معقولة ،والمنخفضة في إمكانيات االحترار العالمي ،والموثوق بھا ،في اإلمكان استبدال
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في المنشآت الصغيرة.
-----
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