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  مشروعات متعددة السنواتال –ورقة تقييم المشروع 

 بيروجمھورية 
 الوكالة عنوان المشروع أوال:

  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب)كلوروفلوروكربون (المرحلة األولىخطة إدارة إزالة الھيدرو

 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  32.5  2011 السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى)7 أحدث بيانات المادة ثانيا:

 
  2011السنة:  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  ثالثا:

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  عمليةالم

إجمالي االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع   
           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1      0.1   124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.8      1.8   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب المتضمن 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

 23.0      23.0 

 1.1      1.1   ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 29.6   3.026.7     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

          225ca- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  رابعا:

 26.88 خفيضات المستدامة:نقطة البداية إلجمالي الت26.88 :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 24.19 :المتبقي0.0  موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2015 2014 20122013 خطة األعمال  خامسا:

 6.4 0.6 2.12.11.6  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)اليوئنديبي
 394,249 50,351 93,400 125,249125,249  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.6  0.30.3  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 98,709  55,74442,965  التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012  بيانات المشروع  سادسا:

 n/a 26.88 26.88 24.19 n/a دود االستھالك في بروتوكول مونتريالح

 n/a 26.88 26.88 24.19 n/aالحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

التمويل المتفق (بالدوالرات 
 األمريكية)

  232,671  24,671         100,000      108,000      تكاليف المشروع اليوئنديبي
  20,940  2,220   9,000  9,720 تكاليف الدعم

  50,000  5,000   20,000  25,000  تكاليف المشروع اليونيب
  6,500  650   2,600  3,250 تكاليف الدعم

  282,671  29,671   120,000  133,000  إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
  27,440 2,870  11,600  12,970  مالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)إج

  310,111  32,541   131,600  145,970  إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 
 )2012) طلب التمويل للشريحة األولى (سابعا(

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

  9,720 108,000     اليوئنديبي

 3,250 25,000 اليونيب

 
  أعالهعلى النحو المبين ) 2012الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  النظر بصورة افرادية  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

 
لالجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى  ه الوكالة المنفذة الرئيسيةنيابة عن حكومة بيرو، قدم اليوئنديبي بوصف .1

أمريكيا تتألف  دوالرا 1,111,557 من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، حسبما قدمت في األصل، تبلغ
دوالر أمريكي زائدا تكاليف  50,000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 69,022البالغة  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 986,035من 

في المائة،  10دوالرا أمريكي لليونيب لتنفيذ األنشطة التي ستمكن البلد من االمتثال لخطوة الخفض بنسبة  6,500دعم الوكالة البالغة 
 .2015ون بحلول عام بموجب بروتوكول مونتريال، في استھالك الھيدروكلوروفلوروكرب

 دوالرا 797,020دوالرا أمريكيا تتألف من  881,061وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى التي طلبت في ھذا االجتماع  .2
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  25,000دوالر أمريكي لليوئنديبي و 55,791أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 .لليونيب دوالر أمريكيا 3,250

 خلفية
 
على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال، وقد أزالت بيرو استھالك  مليون نسمة 29.55صدقت بيرو، التي يبلغ عدد سكانھا  .3

في عام  جميع المواد المستنفدة لألوزون باستثناء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقد أزيل استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية
2007. 

 اإلطار السياساتي والتنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون
 
يتولى مكتب األوزون التقني تحت إشراف وزارة اإلنتاج المسؤولية عن تنفيذ األنشطة بموجب بروتوكول مونتريال بما في ذلك  .4

العامة للبيئة في وكالة الوزارة للصناعة التابعة لوزارة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويقع ھذا المكتب في المديرية 
) ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للبيئة، واللجنة الوطنية 2008اإلنتاج، ويتعاون بصورة وثيقة مع وزارة البيئة (التي أنشئت عام 

 لتغير المناخ ومكتب الجمارك.

لوزارية للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون. فقد أنشأ المرسوم وقد وضعت بيرو مجموعة شاملة من المرسومات والقرارات ا .5
المواد المستنفدة لألوزون بما في ، نظاما للتراخيص للرقابة على الواردات والصادرات من ضمن جملة أمور، 033/2000األعلى رقم 

راخيص بشأن المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للتذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل التدابير األخرى المتخذة نظاما 
المعاد تديروھما، وفرض حظر على  12-والكلوروفلوروكربون 11-لألوزون وفرض حظر على الواردات من الكلوروفلوروكربون

اد المستنفدة لألوزون الواردات من المركبات المزودة بتكييف الھواء المعتمد على المواد المستنفدة لألوزون، وفرض حظر على بث المو
اإللزامي لدى مكتب في الغالف الجوي، وسك سجالت إلزامية بشأن المبيعات لدى موردي وموزعي المواد المستنفدة لألوزون، والتسجيل 

المستنفدة األوزون التقني لفنيي التبريد، وإصدار ھذا المكتب تراخيص الستيراد أجھزة التبريد وتكييف الھواء غير المعتمدة على المواد 
 .2013لألوزون. ويقام اآلن نظام الحصص الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون وسوف يدخل حيز التشغيل في أول يناير/ كانون الثاني 

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 
واد تستورد جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تستھلك في بيرو. وأظھر استبيان خطة إدارة إزالة الم .6

ب بما يشكل 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية أن البلد يستخدم في الغالب الھيدروكلوروفلوروكربون
- في المائة الھيدروكلوروفلوروكربون 3في المائة من مجموع االستھالك على التوالي. ويشكل النسبة المتبقية البالغة  9.3في المائة و 87.7
مستويات  1ج ب، ويتضمن الجدول 225-ج أ، والھيدروكلوروفلوروكربون225-ة التذكر من الھيدروكلوروفلوروكربونب، ونسب124

من بروتوكول مونتريال. وحسب خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال بمقدار  7االستھالك المبلغة بموجب المادة 
طن من  26.45طن من قدرات استنفاد األوزون و 27.3لى االستھالك الفعلي البالغ طن من قدرات استنفاد األوزون استنادا إ 26.88

 من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي بموجب المادة  2010وعام  2009قدرات استنفاد األوزون أبلغت عن عام 

  
 

  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في بيرو: 1الجدول 
  

  خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 2006  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  باألطنان المترية

 433.29 538.66 421.67 444.9 496.0 363.0 214.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.77 3.72 1.43 4.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16.25 15.70 22.4 10.1 6.7 213.0 (*)  4.6  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 2006  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموا
  باألطنان المترية

 18.15 16.34 11.69 24.6     ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 470.45 574.42 457.19 483.6 502.7 576.0 219.0  المجموع (باألطنان المترية)

  من قدرات استنفاذ األوزونباألطنان 
 23.85 29.63 23.19 24.5 27.3 20.0 11.8  22-كلوروفلوروكربونالھيدرو

 0.06 0.08 0.03 0.1 - - -  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79 1.73 2.46 1.1 0.7 23.4 (*)  0.5  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18 1.06 0.76 1.6     ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88 32.50 26.45 27.3 28.0 43.4 12.3  ستنفاد األوزوناإلجمالي باألطنان من قدرات ا
ب متضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 22.77أطنان مترية ( 207 تشمل األرقام  (*)

  .7البوليوالت السابقة الخلط في السنوات الالحقة إالّ أنه لم يعد يبلغ عن ذلك بموجب المادة  ب المتضمن في141-وقد استمر استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
  
بزيادة الطلب على أجھزة  2008و 2006خالل الفترة مابين  22-ويفسر االتجاه المتزايد في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .7

 2010و 2009األوضاع االقتصادية االيجابية وقد توقف ھذا االتجاه فيما بين التبريد وتكييف الھواء والخدمة المتصلة بھا الذي نشأ عن 
في المائة، ويتوقع حدوث اتجاه مماثل في  27.7بنسبة  2011. وقد زاد استھالك ھذه المادة في 2008نتيجة لألزمة االقتصادية العالمية في 

إزاء التخفيضات المتوقعة في اإلمدادات والحاجة إلى صيانة المخزونات السنوات التالية استنادا إلى ردود الفعل التاريخية للمستھلكين 
ب اتجاھا معتدال في 141-الموجودة من األجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون. وأظھر استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

. 7بقة الخلط المستوردة التي أبلغ عنھا بموجب المادة ھذه المادة في البوليوالت السانتيجة لوجود  2007النمو مع وصوله إلى الذروة في 
ب استمر في البوليوالت السابقة الخلط خالل السنوات التالية، لم يعد يبلغ بموجب 141-وعلى الرغم من استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

 .7المادة 

في المائة  50.5يطر أكبر منشأتين على منشأة، وتس 16وتستورد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في بيرو  .8
في المائة من مجموع الواردات من غازات  55نسبة  22-في المائة من السوق على التوالي. ويشكل الھيدروكلوروفلوروكربون 17.5و

فلوروكربونية من الصين في المائة). وتستورد المواد  الھيدروكلورو 12أ (134-التبريد بما في ذلك البدائل، يليه الھيدروكلوروفلوروكربون
 في المائة) يليھا المكسيك والھند. 78بالدرجة األولى (

 استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
 
ب المستخدم في قطاع تصنيع الرغاوي في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والتي 141-يرد الھيدروكلوروفلوروكربون .9

لد موزعو المواد الكيميائية من البرازيل وشيلي، وكولومبيا، والمكسيك وبنما. ونظرا لعدم وجود أي ممارسات متساوقة للتسجيل يوردھا للب
 في الجمارك لھذا المنتج، تسجل البوليوالت تحت مختلف مدونات الرسوم الجمركية.

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط 141-نمنشأة لتصنيع الرغاوي في بيرو تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربو 91وھناك  .10
ب في استخدامات الرغاوي الجسئة: التبريد المنزلي وسخانات 141-المستوردة. ويستخدم الجانب األكبر من الھيدروكلوروفلوروكربون

مة في النقل العام، والشاحنات المياه، والتبريد التجاري، واأللواح المنفصلة للغرف المبردة والتشييد، وتصنيع إطار المركبات المستخد
المبردة، وأغراض العزل في قوارب الصيد وأغراض العزل في الثالجات واألنابيب والمستودعات. ويستخدم أقل من واحد في المائة من 

 إجمالي الحجم في إنتاج رغاوي الجلود المتصلة.

وھذه المنشئات ھي فيرا وبريكور اللتان ب في بيرو، 141-وتستھلك ثالث منشئات نحو نصف الھيدروكلوروفلوروكربون .11
الكھربائية المنزلية وھي منشأة لتصنيع األجھزة مملوكة ملكية ألمانية بأكملھا,  لألجھزة BSH تقومان بتصنيع األلواح المتصلة، ومنشأة

 ).2منشأة (الجدول  88وتستھلك الكمية الباقية من ھذه المادة 

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يستخدمھا قطاع الرغاوي في بيرو 141-: الھيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 
)2007-2009* 

 

 االستخدام
عدد 

 المنشئات

ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 (باألطنان المترية)

 2009-2007متوسط 

2007 (**) 2008 2009 
(باألطنان 
 المترية)

(باألطنان من قدرات 
 ون)استنفاد األوز

 7.85 71.40 63.00 82.80 68.40 (*)1  التبريد المنزلي
 6.31 57.40 67.20 59.84 45.16 10  األلواح المتصلة

 0.68 6.15 6.15 6.86 5.44 5  الثالجات واألجھزة الصغيرة
 0.80 7.24 7.24 8.08 6.40 8  التجاري التبريد

 0.51 4.66 4.66 5.20 4.12 4  النقل العام (تصنيع الھيكل)
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 االستخدام
عدد 

 المنشئات

ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 (باألطنان المترية)

 2009-2007متوسط 

2007 (**) 2008 2009 
(باألطنان 
 المترية)

(باألطنان من قدرات 
 ون)استنفاد األوز

الشاحنات المبردة (التدفق في المكان، الدليل 
  اإلرشادي)

 4 1.67 2.10 1.88 1.88 0.21 

األنابيب والمستودعات وقوارب الصيد، ورش 
 11.44 104.00 33.63 40.09 238.29 54  البناء والعزل الصناعي

 0.11 0.96 0.96 1.07 0.85 5  الجلود ذات األديم المندمج
 27.91 253.70 184.73 206.04 370.33 91  المجموع

  )BSHمنشأة واحدة غير مؤھلة للتمويل (  (*)
  من قدرات استنفاد األوزون) طن 22.77أطنان مترية ( 207بما في ذلك (**) 

 
 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء

 
لنقية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء. ويتركز معظم استھالك يتم كامل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ا .12

في المائة). وتتألف أجھزة تكييف الھواء في  33في المائة) يليه القطاع الصناعي ( 63في القطاع التجاري ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
-ت للصيانة. ويستخدم الھيدروكلوروفلوروكربونمعظمھا من وحدات النافذة والوحدات المنفصلة بمعدالت تسرب منخفضة واحتياجا

، 124-ب النقي بصورة خالصة كعامل تنظيف في كل من القطاعين الفرعيين للصناعة والتجارة. ويستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون141
وذلك مع 12-بونالتي تستخدم كبديل للكلوروفلوروكر R-409ب كعناصر في الخالئط التجارية مثل 142-والھيدروكلوروفلوروكربون

 معظمه في عمليات إعادة التھيئة في القطاعين الفرعيين للتبريد المنزلي والتجاري.

 .توزيع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء في بيرو 3ويبين الجدول  .13

 واءفي قطاع التبريد وتكييف الھ 22-: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3الجدول
 

 القطاع
أجھزة 
 مركبة

 (بالوحدة)

متوسط 
سعة 

األجھزة 
 (كيلوغرام)

معدل 
التسرب 
 (النسبة)

االحتياجات السنوية من 
- الھيدروكلوروفلوروكربون

22 

(باألطنان 
 المترية)

(باألطنان 
من قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

 6.4 117.2 10 13 90,145 القطاع الصناعي: التبريد
 3.1 57.1 5 3 380,720 تكييف الھواء القطاع الصناعي:

 2.5 44.7 12 30 12,413 القطاع التجاري: التبريد
 16.3 295.9 5 9 633,265 القطاع التجاري: تكييف الھواء

 0.3 6.0 5 1 121,602 تكييف الھواء المنزلي
 0.8 14.2   35,568 خدمات التبريد وتكييف الھواء في الصناعة

 0.2 3.0   7,583 ييف الھواءالحكومة: التبريد وتك
 0.0 0.5   1,168 القوات المسلحة: التبريد وتكييف الھواء

 29.6 538.7     المجموع
 

دوالر أمريكي  4.95وفيمايلي األسعار الجارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغرام في البلد:  .14
 R-406دوالر أمريكي للكيلوغرام من 3.16ب، و141-دوالر أمريكي للھيدروكلوروفلوروكربون 4.05، و22-للھيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريك  14.87ألف، وR-404دوالر أمريكي للكيلوغرام من  7.49ألف، وR-409أمريكي للكيلوغرام من  دوالر 6.64، وألف
دوالر أمريكي للكيلوغرام من  8.09أ و134-لوروفلوروكربوندوالر أمريكي للكيلوغرام من الھيدروك 9.58ج وR-407للكيلوغرام من 

R-507دوالر أمريكي للكيلوغرام من  11.45ج، وR-410.ألف 

االستھالك في السنوات الماضية، يتوقع أن يزيد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في بيرو بما يقرب  واستنادا إلى اتجاھات .15
توقعات استھالك  4. ويعرض الجدول 2020إلى  2012ة غير المقيدة من في المائة باستخدام سيناريو للزياد 6من 

 .2020الھيدروكلوروفلوروكربون حتى عام 
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  2020-2012 : توقعات استھالك مركبات الكربون الھيدروكلورية فلورية4الجدول 
  

 20192020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011*  السنة

 دون قيود
 877.4935.6 823.3 773.2 726.6 683.3 643.1 605.7 571.0 574.2 طن متري

من قدرات استنفاد 
 األوزون

32.5 31.4 33.3 35.4 37.6 40.0 42.5 45.3 48.3 51.5 

 بالقيود
 423.4305.8 423.4 423.4 423.4 423.4 470.4 470.4 571.0 574.2 طن متري

من قدرات استنفاد 
 األوزون

32.5 31.4 26.9 26.9 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 17.5 

 .من بروتوكول مونتريال 7مبلغة بموجب المادة   (*)
 
 

 استراتيجيه إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

تعتزم حكومة بيرو إزالة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيه وفقا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال، وتقترح  .16
 الية خالل المرحلة األولى:الحكومة أن تنفذ األنشطة الت

مواصلة وضع اإلطار القانوني لخفض الھيدروكلوروفلوروكربون بإدراج الحصص الخاصة بالمواد  )أ (
الھيدروكلوروفلوروكربونية في نظام تراخيص االستيراد والتصدير، وتوسيع نطاق نظام التراخيص وحصص 

على التوالي،  2017وعام  2014بون بحلول عام االستيراد ليشمل المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكر
ب النقي بحلول األول من يناير/ كانون الثاني 141-وفرض حظر على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون

 ، ووضع شروط شھادات االعتماد للفنيين، والورش التي توفر الخدمات وتطبق مدونة الممارسات الجيدة؛2015

من موظفي الجمارك لتعزيز عمليات الرصد وإنفاذ ضوابط االستيراد،  300التقنية لعدد  برنامج التدريب والمساعدة )ب (
وتعزيز مھمة الجمارك من خالل توزيع أجھزة تحديد ھوية غازات التبريد، وإقامة الحمالت الميدانية للتفتيش على 

 المستوردين والموزعين؛الدخول الرئيسية فضال عن مخازن  موانئالواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون في 

في المائة من  29يمثلون  فنيا 1,440المساعدة التقنية والتدريب لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء.وسيغطي ذلك  )ج (
 العدد التقديري للفنيين العاملين في البلد وسوف تركز على مايلي:

دة من نظم التبريد تعتمد على إدخال التكنولوجيات البديلة وتوفير المساعدات التقنية إلدخال أنواع جدي )1(
غازات التبريد الخالية من المواد المستنفدة لألوزون وتنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي 

 لالستعماالت النھائية الكبيرة؛

المسائل المتعلقة بإدخال غازات التبريد الطبيعية مثل المسائل القابلية لالشتعال والسمية، والتعديالت  )2(
 اإلطار المعياري ذي الصلة؛ الالزمة على

لكبار مستھلكي الھيدروكلوروفلوروكربون. ويشمل ذلك تدريب المھندسين على  الحفظ والتحويل خطط )3(
من خالل تحسين تصميم النظم، وتدريب الفنيين على  22-الحد من استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

ي الطاقة وغازات التبريد التي يمكن أن تتحقق تحويل األجھزة، واستثارة الوعي بشأن الوفورات المحتملة ف
 من خالل ممارسات الخدمة األفضل؛

قنية إلعادة تدوير عوامل االستخدام المستدام لعوامل التنظيف. ويشمل ذلك توزيع المعدات على المدارس الت )4(
ھذه المستخدمة في الشطف خالل الخدمة. وستبدأ المدارس الفنية مشروعا تجريبيا لتصنيع  التنظيف

 .المعدات على الصعيد الوطني

وسوف تقام وحدة رصد وتنفيذ المشروع في مكتب األوزون الوطني، وستشمل مسؤولياتھا مايلي: تنفيذ ورصد  )د (
السنوية  للھيدروكلوروفلوروكربون، واالتجاھات في السوق المحلية للموارد المستنفدة لألوزون، وإعداد التقارير

وستتولى عملية الرصد اإلداري وحدة المراجعة في وكالة الوزارة المعنية بالصناعة  وغيرھا من التقارير المرحلية.
 بمقتضى القواعد واإلجراءات الخاصة بحكومة بيرو.
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 المشروعات االستثمارية في قطاع رغاوي البوليوريثان
 

مارية إلزالة استخدام تشمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات استث .17
ردة في أكبر منشئتين لتصنيع الرغاوي وھما فيرا السابقة الخلط المستوب المتضمن في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وبريكور. وسوف تقدم المشروعات للمنشئات المؤھلة المتبقية في مرحلة مقبلة عندما تتوافر تجاريا التكنولوجيات المجربة التي تحقق 
 مردودية تكاليفھا والتي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي.

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  3.55طن متري ( 32.3استخدام  إزالة S.A.Cوتقترح منشأة فيرا بيرو  .18
 549,623وتطبيق تكنولوجيا البنتان. وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع ب في إنتاج األلواح المتصلة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 9.79احد. ولدى تطبيق الحد األقصى لمردودية التكاليف البالغ دوالر أمريكي للكيلوغرام الو 16.99أمريكيا بمردودية تكاليف تبلغ  دوالرا
 دوالرا أمريكيا. 232,970دوالرا أمريكيا، ومساھمة المنشأة  316,653دوالر أمريكي للكيلوغرام، يبلغ مستوى األموال المطلوبة 

- من الھيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات استنفاد األوزون) 3.28طن متري ( 29.7وتقترح منشأة بريكور إزالة استخدام  .19
دوالرا أمريكيا بمردودية  536,983ب في إنتاج ألواح الحشو العازلة وتطبيق تكنولوجيا البنتان. وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع 141

دوالر أمريكي  9.79دوالرا أمريكيا للكيلوغرام الواحد. ولدى تطبيق الحد األقصى لمردودية التكاليف البالغ  18.04تكاليف تبلغ 
 دوالرا أمريكيا. 245,634دوالر أمريكي ومساھمة المنشأة  291,349للكيلوغرام الواحد، تكون األموال المطلوبة 

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

دوالرا  1,036,035وروكربونية بمبلغ قدرت التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل .20
طن من  5.15. وسوف تخفض األنشطة المقترحة، بحسب ماھو مقدم، استھالك ھذه المواد بنحو 5أمريكيا على النحو المبين في الجدول 

-روفلوروكربونمن قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلو أطنان 7.0في المائة من خط األساس و 19.2قدرات استنفاد األوزون تعادل 
 ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة.141

 : التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو5الجدول 
 

التكلفة  اآلثار المادة الوكالة األنشطة المقترحة
(بالدوالر 
 األمريكي)

مردودية 
التكاليف 
ر (دوال

أمريكي/ 
 كيلوغرام)

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 وتكييف الھواء دخدمة التبري
 المساعدة التقنية لمراجعة اإلطار القانوني

 اليونيب
الھيدروكلوروفلورو

 22-كربون

11.1 0.6 50,000 

4.50 

المساعدة التقنية للرقابة على الواردات من غازات وأجھزة التبريد 
 دة على الھيدروكلوروفلوروكربونالمعتم

المساعدة التقنية للتدريب على التكنولوجيات البديلة والغازات الطبيعية 
 وخطط الصيانة والتحويل

 اليوئنديبي

50.0 2.8 225,000 

المساعدة التقنية للتدريب على االستخدام المستدام لعوامل التنظيف في 
 خدمة التبريد

الھيدروكلوروفلورو
 73,035 1.8 16.0  ب141-ربونك

   80,000     الجميع برنامج تنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربون والرصد والرقابة

  428,035 5.15 77.1 مجموعة خدمة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تصنيع رغاوي البوليوريثان

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي لط)فيرا وبريكور (البوليوالت السابقة الخ منشئتىتحويل 
 9.79 608,000 7.0 63.7  ب141-كربون

  1,036,035   نيةمجموع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 
 التعليقات

 
ادئ التوجيھية إلعداد ھذه الخطط استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو في سياق المب .21

)، والمعايير الخاصة بتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك التي ووفق عليھا خالل االجتماع الستين 54/39(المقرر 
. وناقشت 2014-2012)، والمقررات التي الحقة بشأن ھذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 60/44(المقرر 

 األمانة القضايا التقنية وتلك المتعلقة بالتكاليف مع اليوئنديبي واتي تمت معالجتھا على النحو المبين في الموجز التالي:

 نظام التراخيص العامل
 

 إلصدار التراخيص عامل، نصح اليوئنديبي بأن يطلب رسالة رسمية من الحكومة تبين وجود نظام وطني 63/17إعماال للمقرر  .22
والحصص بشأن الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن النظام قادر على ضمان االمتثال للجدول الزمني لبروتوكول 

اليوئنديبي بأنه يجري إعداد ھذه الرسالة من جانب حكومة بيرو لتقديمه لليوئنديبي مونتريال إلزالة ھذه المادة خالل فترة ھذا االتفاق. وأبلغ 
 جتماع الثامن والستين.قبل اال

 الترتيبات المؤسسية
 

أعربت األمانة عن القلق، خالل مناقشاتھا مع اليوئنديبي بشأن التأخيرات الكبيرة التي حدثت في تنفيذ األنشطة الجارية للصندوق  .23
المواد فيذ خطة إدارة إزالة المتعدد األطراف، وطلبت معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت لتجنب حدوث تأخيرات مماثلة خالل تن

مازالت  2002من مشروع التعزيز المؤسسي التي ووفق عليھا عام سبيل المثال فإن المرحلة الثالثة  . فعلىالھيدروكلوروفلوروكربونية
، كما لم يبدأ سنه 2.5) استغرقت فترة أطول مما كان مقررا بنحو 2004جارية، كما أن خطة إدارة غازات التبريد (التي ووفق عليھا عام 

، وأشار اليوئنديبي 2010إالّ في ديسمبر/ كانون األول  2008التنفيذ الفعلي لخطة إدارة اإلزالة النھائية التي ووفق عليھا في يوليو/ تموز 
 وأن الھيكل األخرين أصحاب  المصلحة وعمل ممتازة مع القطاع الخاص إلى أن حكومة بيرو قد اتخذت عدة خطوات لضمان عالقات 

 الجديد لوزارة اإلنتاج سوف يعجل بعملية اتخاذ القرار.

 حالة تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائية
 

استعرضت األمانة األنشطة المقترحة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء في ضوء حالة تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، وخطة  .24
األنشطة المقررة للمرحلة  أنأوضح اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية وبعد مناقشات مع اليونيدو واليونيب إدارة اإلزالة النھائية. و

 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمثل توسعا للعمل الذي يجري في إطار خطة إدارة اإلزالة النھائية والذي
في المائة، وأشارت المعلومات اإلضافية التي وصلت من اليونيدو واليونيب عن حالة خطة إدارة  90نحو  2012ول نفذته حتى سبتمبر/ أيل

اإلزالة النھائية إلى أنه قد جرى باألموال المستمدة من ھذه الخطة وضع نظامي التراخيص والحصص للھيدروكلوروفلوروكربون لكي يبدأ 
مركزا  39ة الجمارك، ووضعت مسودة القواعد الخاصة بفنيي خدمة التبريد، وجرى االرتقاء بعدد ، وقدمت المعدات إلدار2013عملھا في 

من مراكز التدريب بتزويدھا بأحدث األدوات للتدريب على ممارسات التدريب الجيدة، واستخدام الھيدروكربون كغاز بديل للتبريد. وسوف 
 .2012عقد الدورة التدريبية األخيرة في نھاية عام  دوالرا أمريكيا) في 14,784يستخدم الرصيد المتبقي (

 في المائة من خط األساس 10التخفيضات في الھيدروكلوروفلوروكربون بما يتجاوز 
 

 5.15الحظت األمانة أن خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالشكل الذي قدمت به قد طلبت تمويال لخفض  .25
في المائة من خط األساس لھذه المادة. غير أن  19.2وزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وھو مايمثل طن من قدرات استنفاد األ

في المائة فقط من مستوى خط األساس. ورأت األمانة عدم وجود أي مبرر لطلب تمويل  10بخفض استھالكھا بنسبة حكومة بيرو ملتزمة 
كان  2012و 2011، إلى أن ارتفاع االستھالك غير العادي في اليوئنديبيائة بالنظر، كما أشار في الم 10لتخفيضات في ھذه المادة تتجاوز 

نتيجة لردود نقل المستخدمين إزاء االحتياجات من اإلمدادات في المستقبل عندما تدخل الحصص حيز التنفيذ. وعالوة على ذلك فإنه جرى 
روكلوروفلوروكربونية بتمويل من خطة إدارة اإلزالة النھائية. وبعد مزيد من تنفيذ عدد من األنشطة إلزالة مواد ھيد 2012في عام 

طن من قدرات  3.74أمريكيا مع إزالة مرتبطة تبلغ  دوالرا 282,671المشاورات بين اليوئنديبي وحكومة بيرو، نقح طلب التمويل إلى 
 في المائة من خط األساس لھذه المادة. 13.9استنفاد األوزون تمثل 

 ايا التقنية المرتبطة بالمساعدة في وضع التشريعات وقطاع خدمة التبريدالقض
 

عن الكيفية التي سترتكز بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أنشطة  اإليضاحاتلدى تقديم المزيد من  .26
لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أحدث تحديات جديدة خطة إدارة اإلزالة النھائية، أشار اليوئنديبي إلى أن االلتزام باإلسراع بإزا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/36 
 
 

9 

على االحترار العالمي للتقليل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار على المناخ والحاجة إلى مثل الحاجة  إلى تطبيق بدائل تنخفض فيھا القدرة 
واعد ومعايير الستخدامھا. وعلى ذلك، سوف توضع ھذه المناولة السليمة لغازات التبريد سريعة االشتعال والتي يتعين أن يصاحبھا وضع ق

مھارات الفنيين بالنظر إلى أن الكثير العوامل، خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية معا في نھج شمولي لتحسين 
لزامية للفنيين. ولدى طلب المساعدة بشأن وسوف يضفي الطابع الرسمي على شھادات االعتماد اإل ،منھم يعمل في القطاع غير النظامي

وضع التشريعات، اتفق على إزالة وضع حصص الھيدروكلوروفلوروكربون بالنظر إلى أن ذلك كان من األنشطة التي أبلغ عن تحقيقھا في 
 إدارة اإلزالة النھائية.إطار خطة 

الحترار العالمي والخالية من المواد المستنفدة لألوزون، وفيما يتعلق بإمكانية إدخال نظم تبريد جديدة تنخفض فيھا القدرة على ا .27
أوضح اليوئنديبي أن التكنولوجيات سوف تطبق بالتدريج عقب تقييم الجوانب التقنية وتوافرھا والحواجز التي تحول دون تطبيقھا. وسوف 

حترار العالمي بدرجة كبيرة أو تنعدم فيھا إالّ أنه تسند األولوية لغازات التبريد الطبيعية غير المھجنة التي تنخفض فيھا القدرة على اال
سيجري أيضا تحليل التكنولوجيات الناشئة الجديدة المعتمد على المواد الھيدروفلورواألولفان. وعالوة على ذاك، ستوجه أنشطة التدريب 

وروفلوروكربونية إلى إدخال واستخدام غازات والمساعدات التقنية التي اقترحت في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل
 التبريد القابلة لالشتعال في حين ستدرج استثمارات عمليات التحويل في المرحلة الثانية.

  
 بالمشروعات االستثمارية ذات الرغوة وتكلفة القضايا المرتبطةالقضايا التقنية 

 
ب المتضمنة في البوليوالت السابقة 141-وكلوروفلوروكربونوقدم اليوئنديبي مشروعين استثماريين إلزالة استخدام الھيدر .28

. غير أن من 2011ب التي استوردت في البوليوالت السابقة الخلط في 141-الخلط المستوردة يعتمد على كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
. 63/15و 61/47شيا مع المقررين تم 2009-2007رأي األمانة أن من الضروري أن يستند مستوى التمويل إلى متوسط استھالكھا في 

ولدى إجراء المزيد من المناقشات، ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مستوى التكاليف، قرر اليوئنديبي سحب المقترحين، وإحالتھما إلى 
اليوئنديبي قدم  المرحلة الثانية من الخطة في سياق خطة قطاع الرغاوي التي ستشمل جميع المنشئات المؤھلة. والحظت األمانة أن

ب المتضمن في 141-بما في ذلك خطة إشارية إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 61/47المعلومات التي يتطلبھا المقرر 
 السابقة الخلط المستوردة مع جدول زمني للتكاليف والتمويل وقائمة إشارية بجميع منشئات الرغاوي.البوليوالت 

ب المتضمنة في البوليوالت السابقة الخلط والتي سيتعين إضافتھا إلى خط 141-وروفلوروكربونولدى مناقشة كمية الھيدروكل .29
نظرا ألن جزءا من  2007، الحظ اليوئنديبي وجود أخطاء في األرقام الخاصة بعام 61/47األساس لحساب نقطة البدء وفقا للمقرر 

ت . وبعد أن الحظ7رسمي بموجب المادة  فد أبلغ على أنه إستھالك ب المتضمن في البوليوالت141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
) التي 2009-2007في حاجة إلى تصحيح قبل حساب كمية ھذه المادة في البوليوالت السابقة الخلط (متوسط  2007أن بيانات عام  األمانة

ر ھذه البيانات في أسرع وقت ممكن. ونظرا ألن ستضاف إلى نقطة البدء، اقترحت أن تطلب حكومة بيرو رسميا من أمانة األوزون تغيي
التي تحتوي على قطاع الرغاوي لن يعالج إالّ في المرحلة الثانية وأن تحويل المنشئات باستخدام البوليوالت كاملة التشغيل 

سماح لبيرو بإضافة ھذه ب لن يسھم في تحقيق االمتثال، توصي األمانة بأن تنظر اللجنة التنفيذية في ال141-الھيدروكلوروفلوروكربون
، وتقديم مشروع قطاع الرغاوي في إطار المرحلة الثانية  من خطة إدارة إزالة المواد 7الكمية إلى نقطة البدء بمجرد تنقيح بيانات المادة 

 .61/47الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للمقرر 

  
 نقطة البدء للخفض التجميعي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
خط وافقت حكومة بيرو على أن تحدد كنقطة بدء لتحقيق الخفض التجميعي المستدام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  .30

 طن من قدرات استنفاد األوزون 27.3من قدرات استنفاد األوزون حسب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  طن 26.88 األساس البالغ
من بروتوكول مونتريال. وسوف  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009وزون أبلغت عن عام طن من قدرات استنفاد األ 26.45و

إلى  2009-2007ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط  المستوردة للفترة 141-يضاف متوسط استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 .2007لعام  7نقطة البدء بمجرد تنقيح بيانات المادة 

  
 ف اإلجماليةالتكالي

 
 282,671يبلغ مجموع التكاليف المتفق عليھا لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .31

. تمثل التخفيضات في الھيدروكلوروفلوروكربون المرتبطة بھذا 6دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف الدعم على النحو الوارد في الجدول 
المائة من خط أساس ھذه المادة. وتلتزم حكومة بيرو بتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال بشأن االمتثال فيما يتعلق  في 13.9 التمويل

 .2015في المائة بحلول عام  10بالھيدروكلوروفلوروكربون حتى وبما في ذلك الخفض بنسبة 
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 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التكاليف المنقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا6الجدول 
 

التكاليف  اآلثار المادة الوكالة األنشطة المقترحة
(بالدوالر 
 األمريكي)

مردودية 
التكاليف (دوالر 

أمريكي/ 
 كيلوغرام)

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 خدمة التبريد وتكييف الھواء

  المساعدة ا لتقنية لمراجعة اإلطار القانوني
 ليونيبا

الھيدروكلوروفلور
 22- وكربون

35.47 1.95 
50,000 

4.50 
 

المساعدات التقنية للرقابة على الواردات من غازات التبريد 
 واألجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 

: التكنولوجيا البديلة الجديدة، وغازات RACالمساعدات التقنية لـ 
 والتحويل التبريد الطبيعية وخطط الحفظ

 اليوئنديبي

109,636 

 : االستخدام المستدام لعوامل التنظيفRACالمساعدات التقنية لـ 
الھيدروكلوروفلور

 ب141- وكربون
16.25 1.79 73,035 

 50,000     الجميع برنامج تنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربون والرصد والرقابة
  

  282,671 3.74 51.72 يةروفلوروكربونمجموع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو

 
 اآلثار على ا لمناخ

 
ستؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي تتضمن إدخال  .32

المستخدمة في  22-فلوروكربونممارسات الخدمة األفضل وإنفاذ الضوابط المتعلقة باستيراد ھذه المادة إلى خفض كمية الھيدروكلورو
طن  1.8خدمة التبريد. وسوف يسفر كل كيلوغرام من ھذه المادة الينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد عن وفورات تبلغ مايقرب من 

ئنديبي إلى أنه من معادالت ثاني أكسيد الكربون يتم توفيرھا. وعلى الرغم من أن حساب اآلثار على المناخ لم تدرج في الخطة، أشار اليو
سيكون من الصعب تقديم بيانات موثوق بھا عن اآلثار على المناخ بالنظر إلى أن بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون التي ستستخدم لم تحدد 

ه اآلثار تقديرا كميا لآلثار على المناخ. وقد يمكن تحديد ھذبعد بوضوح في ھذه المرحلة. والتستطيع األمانة، في الوقت الحاضر، أن تقدم 
لخطة، من خالل عملية تقييم لتقارير التنفيذ من خالل جملة أمور من بينھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ ا
ة على والكميات المبلغة عن غازات التبريد  التي جرى استرجاعھا وإعادة تدويرھا، وعدد الفنيين الذين تم تدريبھم واألجھزة المعتمد

 التي تمت إعادة تھيئتھا. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 التمويل المشترك
 

/ح) بشأن الحوافز المالية الممكنة وفرص توفير موارد إضافية للحصول على أقصى حد من المنافع 54/39استجابة للمقرر  .33
الصادر عن االجتماع التاسع عشر  19/6ب) من المقرر (11البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة 

إزالة  إلستراتيجيةلألطراف، أشارت حكومة بيرو إلى أنھا ستشرع في بذل جھود نحو إيجاد مصادر تمويل بديلة لتوفير التمويل المشترك 
برامج المساعدات الثنائية على ال عن مرفق البيئة العالمية فض مثلالھيدروكلوروفلوروكربون، وتركز ھذه الجھود على مصادر التمويل 

 المستوى الدولي. وسيجري على المستوى الوطني استكشاف إمكانيات المشروعات المشتركة بموجب الصندوق الوطني للبيئة.

 2014-2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

ك تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة دوالرا أمريكيا بما في ذل 310,111يطلب اليوئنديبي واليونيب مبلغ  .34
أمريكيا بما في ذلك  دوالرا 277,570البالغة  2014-2012اإلجمالية المطلوبة للفترة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون. وتقل القيمة 

 تكاليف الدعم عن تلك الواردة في خطة األعمال.

 مشروع االتفاق
 

 ألول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.يتضمن المرفق ا .35

 التوصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: .36
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أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو للفترة  )أ (
في المائة من خط األساس بمبلغ قدره  10لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  2015إلى  2012ن م

دوالرا   20,940دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 232,671دوالرا أمريكيا تتألف من  310,111
 أمريكي لليونيب؛ دوالر 6,500مبلغ دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة ب 50,000لليوئنديي، و 

 :أن تحاط علما )ب (

بأن حكومة بيرو قد وافقت على أن تحدد كنقطتھا للبدء في الخفض التجميعي المستدام في استھالك  )1(
من قدرات استنفاد األوزون حسب باستخدام  طن 26.88الھيدروكلوروفلوروكربون خط األساس البالغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون  26.45قدرات استنفاد األوزون، و طن من 27.3البالغ  الفعلياالستھالك 
 من بروتوكول مونتريال؛ 7على التوالي بموجب المادة  2010وعام  2009المبلغة عن عام 

ب المتضمن في البوليوالت 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون 2009-2007أن كمية متوسط استھالك  )2(
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إلى نقطة البدء لدى تقديم  السابقة الخلط  المستوردة سوف تضاف

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن سياق خطة قطاع الرغاوي؛

 1ب النقي في موعد أقصاه 141-أن تحاط علما بالتزام حكومة بيرو بحظر الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون )ج (
 ؛2015ر/ كانون الثاني يناي

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البدء للخفض  3.74أن تخصم  )د (
 التجميعي المستدام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية بشأن خفض استھالك المواد  )ه (
 الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما إذا كانت توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى  )و (
 تكاليف ادوالرا أمريكيا  زائد 108,000من  دوالرا أمريكيا تتألف 145,970وخطة التنفيذ المتصلة بھا بمبلغ قدره 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة   25,000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 9,720كالة البالغة دعم الو
 عاملدوالرا أمريكيا لليونيب بالنظر إلى أن األمانة لم تتلق تأكيدا من حكومة بيرو بوجود نظام وطني  3,250

روفلوروكربون، وأن ھذا النظام قادر على إلصدار التراخيص والحصص للواردات والصادرات من الھيدروكلو
مونتريال بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل فترة ضمان امتثال البلد للجدول الزمني لبروتوكول 

 ھذا االتفاق.
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 األولالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافبيرو مشروع اتّفاق بين حكومة 
  لتخفيض إنتاج واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  
  
 خفض االستخدام الخاضع للرقابة منواللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب) "البلد"( بيروحكومة ھذا االتفاق التفاھم بين  يمثّل .1
قدرات استنفاد األوزون من  طن 24.19 قدرهمستوى ألف ("المواّد") إلى  -1لمستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل لمواّد اا
 .مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال يتماثلبما  2015يناير / كانون الثاني  1حلول ب

 - 2من التذييل  2-1المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو  .2
- 1ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو 3ة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقر
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

المحددة المستنفدة لألوزون ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد -2من التذييل  1-2
-4-4، 3- 3-4، 3-2- 4، 3- 1-4وف في الصف لكل مادة ددـاوز المستوى المحـألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتج-1ي التذييل ف
 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-5-4و 3

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  .3 على توفير التمويل رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات  -2من التذييل  1-3المحّدد في الصف األفقي 

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

طط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا للفقرة يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخ .4
للمواد كما يأتي في  سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة(ب) من ھذا االتفاق، 5الفرعية 
المنفّذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة أعاله  وسيجرى التحقيق المشار إليه من ھذا االتفاق.ألف - 2من التذييل  2.1الصف 
 المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط  .5 ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 تمويل:لى افي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع التالية 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  )أ (
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى السنوات 

اريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في ت
 طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير  )ب (
 مطلوب؛

ذ") تغطي تنفيط الرير وخطاألف ("شكل تق- 4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الأن يكون البلد قد قدم تقارير  )ج (
كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع 

ليھا سابقا فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق ع
 ؛في المائة 20يزيد عن 

السنة نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  سنوية أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ )د (
التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع 

 .األخيرة األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة
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تفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا اال .6
ً ألدوارھا  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5 السابقة وفقا

 .أعاله 4ن في الفقرة ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّ -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه  .7
 :.ألف- 1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستھالك والمبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

ً التخصيص المص عمليات إعادة )أ ( مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما نّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

 بما يلي:. وتتعلق التغييرات الرئيسية اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

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

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف  )3(
  الشرائح؛ 

ة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشط )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليھا؛

يھا، الموافق عل السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة  )ب (
 التنفيذ السنوي الالحق؛والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

المتوقعة سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة  )ج (
 .بموجب ھذا االتفاق

 ذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ  )أ (
 المشروع؛

 41/100واردة بالمقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط ال )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي ـيوافق البلد على تحمل المسؤولي .9
المنفذة الرئيسية  كون الوكالةي على أن اليوئنديبي ووافقاالتفاق. يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية. 
ّدد لصندوق المتعفي االرصد والتقييم العمل المعنية ب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التاألطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكا

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  .10
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة  )(ب 5 مستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق الھذا االتفاق، 

وسوف تساند وكالة التنفيذ المتعاونة  المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفيذ. المنفذةالتنسيق مع الوكالة 
اونة إلى توافق اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة وكالة التنفيذ الرئيسية، وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتع

واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات  بالتخطيط المشترك بين الوكالتين
والوكالة المنفذة المتعاونة  التنسيق المنتظمة. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييل  4-2و 2- 2بالرسوم المحددة في الصفين 
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في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  .11
ق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاألف-2من التذييل  1-2

زمني التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول 
اماته التي كان من المقرر أن تتحقق منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التز

قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة 
تخفيضات من  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةالتمويل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل 

 .أعاله 5ئقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة الحالة المعنية عا

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

لتيسير تنفيذ  والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيةو لجنة التنفيذيةالبلد ألي طلب معقول من ال يمتثلسوف  .13
اإلطالع على المعلومات  والوكالة المنفذة المتعاونة للوكالة المنفذة الرئيسيةوعلى وجه الخصوص، سوف تتيح ھذا االتفاق. 

 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

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

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية 7(د) والفقرة 5ا للفقرة الفرعية جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلتنفيذ األنشطة المتبقية. و

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  الشروطع تنفذ جمي .15
تحدد اللجنة التنفيذية غير االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .ذلك

  تذييالت
  

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق ادةالم

 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 23.85 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88 األولى جيم المجموع الفرعي
ب المتضمن 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 * في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 تحدد فيما بعد األولى جيم

 26.88   المجموع
 .تزال خالل المرحلة الثانية  *

 
  ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل ا
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012  الخواص  الصف
طنان باأل( 1مواد المرفق جيم، المجموعة بشأن بروتوكول مونتريال ل الزمنيجدول ال 1-1

 قدرات استھالك األوزون)ب
 ال يوجد 26.8824.19 26.88 ال يوجد

قدرات استھالك بطنان باأل( 1المرفق جيم، المجموعة الواردة في مواد الاستھالك  1-2
 األوزون) 

 ال يوجد 26.8824.19 26.88 ال يوجد

 232,671 24,671 100,0000 108,000 )ةمريكياأل اتدوالربال( (اليونيدو) التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية 2-1
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  المجموع 2015 2014 2013 2012  الخواص  الصف
 20,940 2,220 0 9,000 9,720  )ةمريكياأل اتدوالرباللوكالة المنفذة الرئيسية (لدعم التكاليف  2-2
 50,000 5,000 0 20,000 25,000 (اليونيب) (دوالر أمريكي) ةعليه للوكالة المنفذة المتعاون التمويل المتفق 2-3
 6,500 650 0 2,600 3,250 (دوالر أمريكي) ةالمتعاون لوكالة المنفذةلتكاليف دعم  2-4
 282,671 29,671 120,0000 133,000 ة)مريكياأل اتدوالر(بال عليھاالتمويل الكلي المتفق  1.-3
 27,440 2,870 0 11,600 12,970 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 310,111 32,541 131,6000 145,970 ة)مريكياأل اتدوالرمجموع التكاليف المتفق عليھا (بال 3-3
 1.95 استھالك األوزون) قدراتبطنان باألالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- لھيدروكلوروفلوروكربونازالة إ مجموع 4-1-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباألسابقة (المشروعات الالتي يتعين تحقيقھا في  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 21.90 قدرات استھالك األوزون)بطنان باأل( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141- ة الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع إزال 4-2-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0.06 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( 124-تبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل الم 4-2-3
 1.79 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي ستتحقق بموجب ھذا االتفاق  ب141- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي سبقت الموافقة عليھا التي ستتحقق في المشروعات  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3
 0 درات استھالك األوزون)قب طنانباأل(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  ب142- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا  ب142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2
 1.18 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( ب142-االستھالك المؤھل المتبقي من للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3
 طنانباأل(بموجب ھذا االتفاق  المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والتي اتفق على أن تتحقق ب141- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1

 قدرات استھالك األوزون)ب
0 

قدرات ب طنانباأل(بموجب ھذا االتفاق  التي اتفق على أن تتحققالمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة وب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2
 استھالك األوزون)

0  

 تحدد فيما بعد قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي 4-5-3

 
 ول الزمني للموافقة على التمويلألف: الجد - 3التذييل 

 
 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل  األخيرفي االجتماع  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1
  

  تنفيذ الألف : شكل تقارير وخطط  - 4التذييل 
  
 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  .1

 منذ السنة السابقة للتقريربشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،رودتقرير مس )أ (
السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط 

التي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ  وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزونبعضھا ببعض. 
األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والبدائل ذات الصلة التي أدخلت، للمساح لألمانة 

وينبغي أن يسلط بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيير في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. 
ازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في التقرير الضوء كذلك على اإلنج

تغييرات تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات أي الخطة، وأن يعلق على 
التنفيذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات 

ديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، السابق تق
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

(أ) من االتفاق، 5رعية حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الف
 ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار إليھا  )ب (
ق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف (ب) من االتفا5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
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 تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية، مع إبراز  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبخطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا وصف  )ج (
؛ أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبارمع و األنشطة الترابط بين

تضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى . وينبغي أن يوستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية
الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. 

(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتوينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
. ويمكن تقديم وصف لخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھاعلى ا بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف 

 ؛األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة من خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية لى اإلنترنتع قاعدة بياناتخالل 

(أ) أعاله) والخطة 1مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
وستغطي نفس ة، وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشامل(ج) أعاله)، 1(انظر الفقرة الفرعية 

 الفترات الزمنية والنشاطات؛

 ؛) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  )ه (

  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5التذييل 
 
شطة المشروع، والرصد التنفيذ اليومي ألن توجد وحدة الرصد داخل المكتب التقني لألوزون وتشمل مسؤولياته مايلي: .1

المنتظم لھذه األنشطة والنتائج، والتقدم في التكنولوجيات البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون واالتجاھات في األسواق المحلية 
للمواد المستنفدة لألوزون، واإلرشاد التقني للمنتفعين من المشروع، وإعداد التقارير السنوية وغيرھا من التقارير المرحلية 

عمليات الرصد اإلداري وفقا للقواعد  للصناعة وكالة الوزارةيمھا للجنة التنفيذية  وستتولى وحدة المراجعة لدى لتقد
 واإلجراءات الخاصة بحكومة بيرو.

  

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 
 
 :على النحو التالي روعفي وثيقـة المشطة تحدد نشمن األولة عن مجموعـة ؤستكـون الوكالـة الرئيسيـة مس .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة به،  )أ (
 الخاّصة بالبلد؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة على النحو المبيّن في خطة 

 ألف؛-4 الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـلوالتقاريــر  التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط )ب (

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

رز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ ال

والخطة الشاملة على النحو  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  )ه (
ة، وتشمل متطلبات اإلبالغ عن األنشطة التي تضطلع لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيف أل- 4المحدد في التذييل 

 ؛بھا الوكالة المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الرئيسية؛ )و (

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (
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تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن الد آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة ضمان وجو )ح (
 البيانات؛

 ؛التنسيق المشتركة ألنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان التتابع السليم لألنشطة )ط (

والوكالة  ،التشاور مع البلدمن االتفاق، تحديد، ب 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي (
 ؛، وتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية مشاركةتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانيةالمنفذة المتعاونة 

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

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

مستقل  كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .2
- 1وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل 

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

 المتعاونةألف: دور الوكالة المنفذة  - 6التذييل 
 
تتولى الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولة عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة بما في ذلك  .1

 مايلي على األقل:

 ساعدة في وضع السياسات عندما يطلب ذلك؛تقديم الم )أ (

ية مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة وإحالتھا للوكالة المنفذة الرئيس )ب (
 لضمان التتابع المنسق لألنشطة؛

-4ا جاء في التذييل تقديم تقارير للوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة إلدراجھا في التقارير بحسب م )ج (
 ألف.

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 

  
 كيلوغرامعن كّل  دوالرا أمريكيا 151 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

ألف لكل سنة لم يتحقق - 2من التذييل  2-1 يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي من االستھالك قدرات استنفاد األوزون من 
 ألف.-2من التذييل  2-1فيھا الھدف المحدد في الصف 

  
 
 

_ _ _ _ 
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