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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الســتون و الثامناالجتمـــاع 
  2012 ديسمبر/كانون األول 7-3مونتريال، 

 
  

 الفلبينمقترح مشروع: 
  

  

  
 تتضمن ھذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترحي المشروعين التاليين:

 

  
  اإلزالة

  
 اليونيب  الكلوروفلوروكربونية (خطة عمل تغطي األموال المتبقية)الخطة الوطنية إلزالة المواد   •
 اليونيب واليونيدو اليابان  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى)  •
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  اليونيب)) (المبالغ المتبقية(خطة عمل تغطي  الفلبين: الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 

  مقدمة

بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية المختارة لألنشطة المتبقية بموجب الخطة  ) إلى اليونيب،5) و(4) (ھ( 65/10طلب المقرر   -1
ھذه الخطة  المتبقية بموجبلألموال  2013-2012إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين، أن يقدم خطة تنفيذ للفترة  الوطنية إلدارة

دوالرات أمريكية (زائد تكاليف الدعم  1 835 205إلى االجتماع السادس والستين. وفي االجتماع السادس والستين، أعاد البنك الدولي مبلغ 
لتحويله في وقت الحق  ندوالرا أمريكيا)، وھو رصيد الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبي 154 294البالغة 

 2013أبريل/نيسان -2012خطة عمل لفترة أبريل/نيسان  اليونيب . وقدم2013-2012إلى اليونيب عقب الموافقة على خطة التنفيذ للفترة 
ة إزالة المواد الخطة الوطنية إلدار إلى االجتماع السادس والستين حيث وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة لجزء فقط من الرصيد المتبقي في

دوالرا أمريكيا) لمواصلة األنشطة المرتبطة بالمواد الكلوروفلوروكربونية وطلبت من  471 630الكلوروفلوروكربونية في الفلبين (
 )3(و)(66/15اليونيب تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السبعين عن التقدم المحرز في إطار خطة العمل ھذه. وفي المقرر 

أن تقدم خطة عمل الحقة إلى االجتماع الثامن والستين، مع األخذ في  اليونيب )، طلبت اللجنة كذلك إلى حكومة الفلبين من خالل5و(
دوالرا أمريكيا ينبغي أ يدعم أنشطة من شأنھا أن تيسر إزالة المواد  1  407 221االعتبار أن الرصيد المتبقي البالغ 

. كما 60/11سياق خطة البلد إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبما يتماشى مع المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية في
الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في  شجع نفس المقرر حكومة الفلبين واليونيب على استخدام الرصيد المتبقي من

 .إلى أقصى حد ممكن ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزال لتغطية تكاليف الفلبين

  

 474 221والطلب الحالي الذي يقدمه اليونيب بالنيابة عن حكومة الفلبين يتعلق بالموافقة على أنشطة بمستوى تمويل قدره   -2
لألنشطة المتبقية المطلوبة  في الفلبين الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية دوالرا أمريكيا من الرصيد المتبقي من

  (و).66/15للحفاظ على إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد، بما يتماشى مع المقرر 

  التقرير المرحلي

لعامي  . وكان الھدف العام المحدد2010اليونيب بأنه لم يكن ھناك أي استيراد للمواد الكلوروفلوروكربونية في البلد منذ عام  أفاد  -3
وكذلك الحفاظ  الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين ھو ضمان إكمال األنشطة المتبقية في 2012و 2011

  .على إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد

 471  630الكلوروفلوروكربونية في الفلبين ( الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد وبعد الموافقة على جزء من الرصيد المتبقي من  -4
، أكملت حكومة الفلبين بعض األنشطة التي شملت مسحا 2012دوالر أمريكيا) لتلك الخطة في االجتماع السادس والستين في أبريل/نيسان 

وفلوروكربونية في الفلبين، وعقد عدة نظام القسائم المنفذ بموجب الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلور فعاليةلورش الخدمة للنظر في 
اجتماعات لبدء التنقيحات على مدونة الممارسات الجيدة لقطاع التبريد وتكييف الھواء والتي ستركز اآلن على المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا، ومواصلة أنشطة بناء القدرات لضمان عدم إصدار شھادات تسجيل للسيارات المزودة بنظم تكييف
ه الھواء المتنقلة القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية، وإصدار القسائم المتبقية للمعدات، واالضطالع بأنشطة توعية. وقد أجريت ھذ

  .األنشطة تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات للخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين

  2013 خطة العمل المقترحة لعام

بتكلفة إجمالية قدرھا  المواد الكلوروفلوروكربونية يُقترح عدد من أنشطة المساعدة التقنية في الطلب لضمان استدامة إزالة  -5
  :. وستركز ھذه األنشطة على ما يلي2013دوالرا أمريكيا بحيث ينتھي كل نشاط في موعد ال يتجاوز ديسمبر/كانون األول  474 221

إلداري المشترك واالمتثال ألحكامه بالتعاون مع وزارة النقل ومكتب النقل البري ووزارة البيئة والموارد تنفيذ األمر ا  (أ)
المواد  القائمة على تكييف الھواء المتنقلة الطبيعية، والتكليف تحديدا بتفتيش السيارات المزودة بنظم

يل السيارات المزودة بأجھزة تكييف الھواء الكلوروفلوروكربونية. ومن شأن ھذا األمر أن يضمن عدم السماح بتسج
المتنقلة القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية في الفترة حتى وقت تحويلھا إلى أجھزة تكييف ھواء متنقلة غير 

  قائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية؛

لوروكربونية في الفلبين ستكمل تقييم ورش الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروف بالنسبة لقطاع الخدمة، فإن  (ب)
الخدمة التي تلقت معدات من خالل نظام القسائم للتأكد من أن ھذه المعدات ال تزال تستخدم وستواصل تعزيز 

تكييف الھواء  الممارسات الجيدة في مجال التبريد وتكييف الھواء. وفي حين سيركز ھذا العنصر على قطاع أجھزة
  تبط بشكل وثيق بقطاع الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛المتنقلة، فإنه سير

ستوفر بعض األدوات والمعدات التي لم تقدم من خالل نظام القسائم خالل ھذه الفترة بالنظر إلى أن ذلك كان التزاما   (ج)
 ي إلى مواصلة تعزيز قدرة ورش خدمةتعھدت به الحكومة بالفعل مع ورش الخدمة المتلقية. ومن شأن ذلك أن يؤد

أجھزة تكييف الھواء المتنقلة على متابعة مدونة الممارسات الجيدة بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد 
  الكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون األخرى المستخدمة في ھذه الورش؛
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ق باألنشطة الجارية، لضمان اإلشراف على العملية وتوثيقھا دعم وحدة إدارة المشروعات، وخاصة فيما يتعل  (د)
واستدامتھا. ومع اقتراب المشروع من نھايته، سيكون على وحدة إدارة المشروعات أن تقوم، باإلضافة إلى مھام 

  الرصد واإلدارة الجارية، بعدد من األنشطة المتصلة باالنتھاء، بما يضمن اإلكمال واالستدامة بشكل سليم.

  :ويرد موجز لألنشطة، والتكاليف المرتبطة بھا وتواريخ اإلنجاز المقررة في الجدول أدناه  -6

 للخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين 2013: األنشطة المقترحة لخطة عمل 1الجدول 

 التمويل تواريخ اإلكمال 
  المواد المستنفدة لألوزون المصلحة اآلخرين لدعم أنشطة إزالةبناء القدرات للوكاالت الحكومية وأصحاب 

دعم مكتب النقل البري لوزارة المواصالت واالتصاالت إلنفاذ األمر اإلداري المشترك 
 المواد الكلوروفلوروكربونية)المتعلق بتسجيل أجھزة تكيف الھواء المتنقلة (

ديسمبر/كانون األول 
2013 

100,000 

 لقطاع الخدمةمساعدة تقنية 
إكمال تقييم ورصد ورش الخدمة التي منحت قسائم من أجل ضمان استمرار استخدام 

 المواد الكلوروفلوروكربونية)المعدات التي يوفرھا المشروع (
ديسمبر/كانون األول 
2013 

40,000 

تعزيز القدرات في قطاع خدمة التبريد وأجھزة تكييف الھواء المتنقلة لتنفيذ الممارسات 
المواد الجيدة بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون (

 الكلوروفلوروكربونية)

ديسمبر/كانون األول 
2013 

90,000  

 230,000 المجموع الفرعي
 إدارة المشروع

ديسمبر/كانون األول  عمليات وحدة إدارة المشروعات بما في ذلك مصاريف الصيانة والتشغيل
2013 

244,221 

 474,221 المجموع

 

  توصيتھاو تعليقات األمانة

  التعليقات

في  الذي يتعين القيام به العمل مع بشكل واضح المتداخلة بشأن األنشطة خطة العمل السنوية على كانت األمانة قد قدمت تعليقات  -7
خطة  من ينبغي أن تكون جزءا أن ھذه األنشطة، وشددت على لقطاع الخدمة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إطار

 في االجتماع األنشطة الموافق عليھا في التقدم المحرز كما التمست األمانة توضيحات بشأن. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الحاجة  أيضا على شددت األمانة. ووكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدر في حالياالمضطلع به  العمل لفھم السادس والستين

انتقال  يكون ھناكبحيث  2013يتجاوز عام  في موعد ال الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين إلى استكمال
 اليونيبوأكد  المذكورة أعاله. نشطةاأل منخطة عمل تتض وقدمت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تنفيذ  سلس إلى
 بحلول الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبينالواردة في  جميع األنشطة االنتھاء من من المقرر أيضا أنه

  .2013ديسمبر/كانون األول 

 دوالرا أمريكيا 945 851 البالغ مجموع التمويل أنه مع لألمانة الفلبين وحكومة وكالة المنفذة،بوصفه ال اليونيب، وأكد  -8
العمل  في خطةالواردة  لألنشطة دوالرا أمريكيا 474 221زائد  السادس والستين في االجتماع دوالرا أمريكيا موافق عليه 471 630(

إزالة المواد  ستكون، ة في الفلبينالخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربوني المتبقية في إطار لألنشطة) الحالية
البالغ  دوالر أمريكي من الرصيد 933 000 المتبقي وقدره المبلغأشار اليونيب إلى أن و ھو مقرر. مستدامة حسبما الكلوروفلوروكربونية

  .دروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھي) سيتم تحويله إلى (و 66/15 المقرر المشار إليه في دوالرا أمريكيا 1 407 221

  التوصية
  أن تنظر في:في  ترغب اللجنة التنفيذية قد  -9

من  األنشطة المتبقية إلكمال فيھااألنشطة المدرجة و دوالرا أمريكيا 474  221بمبلغ  2013 خطة عمل الموافقة على  أ)(
  في الفلبين؛ المواد الكلوروفلوروكربونية دارة إزالةإل الوطنية لخطةا

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في  من دوالرا أمريكي 933  000 تحويل الموافقة على  ب)(
   إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ إدارة خطة المرحلة األولى من إلى الفلبين

في  األنشطة الموافق عليھا تنفيذ ريرا عنتق للجنة التنفيذية الحادي والسبعين االجتماع أن يقدم إلىب اليونيبمطالبة   ج)(
الصندوق المتعدد  إلى 2013ديسمبر/كانون األول  31في  أرصدة متبقية أي وإعادة، الثامن والستين االجتماع

األطراف.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/37 
 

4 
 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الفلبين
  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

  واليونيدو واليابان رئيسية)الوكالة ال( اليونيب  (المرحلة األولى) الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 164.89  2011السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة 2(
 

  2011 السنة:  استنفاد األوزون)نامج القطري (طن من قدرات ) أحدث البيانات القطاعية للبر3(

  رغاويال  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
مكافحة 
  الحريق

  المذيبات  التبريد
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع    

 4.08    1.93  2.14    123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0          124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 58.28    21.78 0.06  33.17   ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت المستوردة سابقة 

  الخلط

 15.06       15.06 

 0          ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 101.8    80.27 21.53     22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca       0.02   0.02-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225cb       0.03   0.03-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ت االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)) بيانا4(

 162.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 208.4  :2010-2009خط أساس 

  قدرات استنفاد األوزون)ؤھل للتمويل (طن من االستھالك الم

 122.3  المتبقي: 40  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) خطة األعمال5(

فدة لألوزون (طن من قدرات إزالة المواد المستن  اليونيب
  استنفاد األوزون)

0.0    0.0  0.0  0.0 0.0 

 0.0         0.0  التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2010  ) بيانات المشروع6(

 غير متاح 187.56 208.4 208.4 غير متاح غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

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

متاحغير  146.07 162.3 162.3 غير متاح غير متاح  

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

(دوالر 
  أمريكي)

 230,000 23,000 0 0 207,000 0 تكاليف المشروع  اليونيب

 29,900 2,990 0 0 26,910 0  تكاليف الدعم

 1,770,650 0 0 0 0 1,770,650 تكاليف المشروع  اليونيدو

 132,799 0 0 0 0 132,799  تكاليف الدعم

 317,350 0 0 0 0 317,350 تكاليف المشروع اليابان

 41,256 0 0 0 0 41,256  تكاليف الدعم

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

2,088,000 207,000 0 0 23,000 2,318,000 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

174,055 26,910 0 0 2,990 203,955 

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
  أمريكي)

2,262,055 233,910 0 0 25,990 2,521,955 

  

 )2012) طلب تمويل الشريحة األولى (7(

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

 26,910 207,000 اليونيب

  

 ) على النحو المبين أعاله2012( األولى الموافقة على تمويل الشريحة ل:يطلب التمو

  النظر فيه بصورة فردية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة الفلبين، قدم البنك الدولي، بوصفه الوكالة المسؤولة عن إعداد االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد   -10
الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين، إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم  230  000دوالرا أمريكيا، وتشمل  2 821 555الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرھا 
دوالرا أمريكيا  152 399دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 050  650أمريكي لليونيب، و دوالر 29 900البالغة 

دوالرا أمريكيا لليابان، حسبما قدمت أصال. ويشتمل  41 256دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  317 350لليونيدو، و
طنا من قدرات استنفاد األوزون  40دوالرا أمريكيا) لمشروع استثماري إلزالة  2 262 055ليابان (مجموع المبالغ على تمويل لليونيدو وا

). ومن شأن تنفيذ 62/34ب في قطاع الرغاوي موافق عليه في االجتماع الثاني والستين (المقرر 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون
طنا من قدرات استنفاد األوزون من  40وفلوروكربونية أن يُمّكن البلد من إزالة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور

 10المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن يساعد على تحقيق ھدف االمتثال المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال وھو تخفيض بنسبة 
  .2015في المائة بحلول عام 

ة األولى المطلوبة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا االجتماع وتصل قيمة الشريحة األولى من المرحل  -11
دوالر أمريكي، زائد تكاليف  280 000دوالر أمريكي لليونيب و 29  900دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  230 000إلى 

مت في األصل (بخالف مستوى التمويل للمشروع االستثماري الموافق عليه في دوالر أمريكي لليونيدو، حسبما قد 19 600الدعم البالغة 
  الماضي لليونيدو وحكومة اليابان).

وفي حين أن البنك الدولي ھو الذي قدم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فقد أشارت   -12
اليونيب سينفذھا بوصفه الوكالة الرئيسية، وستواصل اليونيدو واليابان إكمال األنشطة الموافق حكومة الفلبين في رسالة تأييدھا إلى أن 

  عليھا بالفعل في قطاع الرغاوي.

  معلومات أساسية

  مليون شخص، على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال. 92صدقت الفلبين، التي يصل عدد سكانھا إلى ما مجموعه   -13

  المستنفدة لألوزون وإطارھا التنظيميسياسة المواد 

يعمل مكتب اإلدارة البيئية التابع لوزارة البيئة والموارد الطبيعية بوصفه المنسق الوطني لتنفيذ بروتوكول مونتريال في الفلبين.   -14
لة المواد المستنفدة لتيسير وتنسيق مشروعات وسياسات إزا 1994ومن خالل ھذا المكتب، أنشئ مكتب األوزون في الفلبين في عام 

اد لألوزون. وأنشئت وحدة إدارة المشروعات للخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين لتنفيذ أنشطة إزالة المو
ن الجمھوري الكلوروفلوروكربونية. كما أنشئت وحدة إدارة مشروعات لالستراتيجية الوطنية إلزالة بروميد الميثيل. ومن شأن القانو

"، أن يقوم بتنظيم أو تقييد أو حظر استيراد 1990، المعروف باسم "قانون مراقبة المواد السامة والخطرة والنفايات النووية لعام 6969
وتصنيع وتجھيز وبيع وتوزيع واستخدام والتخلص من المواد الكيميائية والمخاليط التي تشكل مخاطر غير معقولة و/ أو خطر إصابة 

) للمواد المستنفدة أوزون، وضع المكتب ضوابط لالستيراد CCOة أو البيئة. ومن خالل الئحة تسمى أمر مراقبة المواد الكيميائية (للصح
وجدوال زمنيا إلزالة جميع المواد المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء والمرفق جيم من بروتوكول مونتريال. وتُنظم ھيئة األسمدة 

لوزارة الزراعة بروميد الميثيل ولذلك فھو ال يخضع للضوابط المحددة بموجب أمر مراقبة المواد الكيميائية. وبما أن  والمبيدات التابعة
  المواد المستنفدة لألوزون ال تنتج في الفلبين، فإن ھذه اللوائح تنظم أساسا استيراد وبيع المواد المستنفدة لألوزون.

لك استيراد وتصدير وتجارة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد ، صدرت الئحة تنظم كذ2004وفي عام   -15
الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشئ سجل وطني للواردات/الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون بموجب مرسوم. وھناك نظام عامل 

الله الحصص. وستصدر حصص إلصدار التراخيص على اإلنترنت حيث يتم تسجيل المستوردين/المصدرين وتصدر من خ
. وستفرض الحكومة أيضا حظرا على تصنيع 2013يناير/كانون الثاني  1استيراد/تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من 

ا على ، وكذلك حظر2013يوليه/تموز  1واستيراد أجھزة تكييف الھواء المحلية القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء 
  .2014ب لتصنيع الرغاوي بحلول عام 141-استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

  استھالك وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي 

تم تستخدم كمية كبيرة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين في قطاعات خدمة االستخدامات النھائية. وبما أنه ال ي  -16
إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وال يوجد ما يفيد عن وجود صادرات، يفترض أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  يساوي إجمالي الكمية المستوردة من ھذه المواد.

درات استنفاد األوزون طن من ق 222.0و 194.7قدرھا  7، كانت البيانات المبلغة بموجب المادة 2010و 2009وفي عامي   -17
طن من قدرات استنفاد األوزون. غير أنه أثناء التحقق من استھالك المواد  208.4على التوالي، مما أدى إلى خط أساس لالمتثال قدره 

علية قدرھا الھيدروكلوروفلوروكربونية المضطلع به وقت إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وجد أن الواردات الف
طن من قدرات  162.3مما أدى إلى خط أساس قدره  2010و 2009طن فقط من قدرات استنفاد األوزون لعامي  165.43و 159.16

 7 استنفاد األوزون. والسبب الرئيسي المقدم لالختالف ھو أن بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا بموجب المادة
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) الصادر عن مكتب اإلدارة البيئية التابع لوزارة البيئة والموارد PSICالكمية التي يغطيھا تخليص استيراد ما قبل الشحن (تستند إلى 
 الطبيعية للمستوردين الشرعيين للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتي لم تكن في كثير من األحيان تساوي الكميات الفعلية المستوردة

  .1مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين في الجدول إلى البلد. ويرد 

  : استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين1الجدول 

 السنة

 البيانات المتحقق منھا 7بيانات المادة 
(طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

 (طن متري)

(طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

 (طن متري)

 غير متاح غير متاح 3,414.0 210.5 2005

 غير متاح غير متاح 3,200.1 200.9 2006

 غير متاح غير متاح 2,819.4 180.2 2007

 غير متاح غير متاح 3,597.0 226.2 2008

2009 194.7 2,959.3 159.16 2,456.17 

2010 222.0 3,603.1 165.43 2,610.18 

 2,533.18 162.3 3,281.2 208.4 خط األساس

  
في المائة مقيسة بأطنان  26وتستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين أساسا في صناعة التبريد وتكييف الھواء (  -18

في المائة). وباإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام كميات صغيرة  26في المائة)، ونفخ الرغاوى ( 48قدرات استنفاد األوزون)، والخدمة (
). 2في تطبيقات الخدمة، وكعامل تنظيف في الصناعات األخرى، (أي صناعة العدسات البصرية) وإطفاء الحريق (الجدول كمذيب 

ب من 141-من الصين والھند وسنغافورة، والھيدروكلوروفلوروكربون 22-وبالنسبة للجزء األكبر، يتم استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
من الصين وسنغافورة. وتشتمل البلدان األخرى التي تم استيراد المواد  123-الصين، والھيدروكلوروفلوروكربون

  ة.الھيدروكلوروفلوروكربونية منھا في السنوات األربع الماضية على كندا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة األمريكي

  

  )2010ب القطاع (: توزيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حس2الجدول 

المادة 
الھيدروكلوروفلوروكربو

 نية
 األطنان

 تكييف الھواء
تبريد 
 تجاري

 المذيبات الرغاوي الخدمة
إطفاء 
 الحريق

تجاري/  المجموع
 صناعي

 منزلي

الھيدروكلوروفلوروكربو
 22-ن

1 >217541 طن متري
1,285.
2

0.00.00.02,043.8

الھيدروكلوروفلوروكربو
 123-ن

60.00.00.04.90.00.038.1103.1 طن متري

الھيدروكلوروفلوروكربو
 ب141-ن

0.0463.3**1 >390.9*0.00.00.072.4 طن متري

1 >277.0541.0 طن متري المجموع
1,362.
5

390.9< 138.12,610.2

  
الھيدروكلوروفلوروكربو

 22-ن
11.929.80.070.70.00.00.0112.4 قدرات استنفاد األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربو
 123-ن

1.20.00.00.10.00.00.82.1 قدرات استنفاد األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربو
 ب141-ن

0.051.0**43.00.0*0.00.00.08.0  قدرات استنفاد األوزون

13.129.80.078.743.00.00.8165.4  قدرات استنفاد األوزون المجموع
  تكييف الھواء.التبريد وأجھزة  خدمة التنظيف أثناء عملياتبالتدفق أو  كمذيب للغسيل استخدام *

  .العدسات البصرية مثل صناعات أخرى، في استخدامه كمذيبأشير إلى  **
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على أساس متوسط نمو  2015-2012 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استھالكبشأن  التوقعات 3ويرد في الجدول   -19
  في المائة. 2سنوي نسبته 

  : التوقعات بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين3الجدول 

 2015 2014 20122013السنة السيناريو

استھالك غير مقيد من المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2,717.812,772.172,827.612,884.16طن متري
طن من قدرات
172.5177.1180183.9 استنفاد األوزون

استھالك المواد مع تدابير 
الرقابة لبروتوكول مونتريال 

لمواد المتعلقة با
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2,717.812,533.22,533.22,279.88 طن متري

طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

172.5162.3162.3146.1

  قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء 

من مصنعي ومستوردي أجھزة تكييف الھواء المنزلية في البلد، ولم يؤكد ثالثة منھم بوصفھم يصنعون  21تم تحديد ما مجموعه   -20
وباستھالك  وحدة للنوافذ ووحدات سبليت بمختلف قدرات التبريد/التدفئة 431 000. وتنتج ھذه الشركات الثالث 2010أجھزة في عام 
  .22-طن من قدرات استنفاد األوزون ) من الھيدروكلوروفلوروكربون 23.71طنا متريا ( 431مرتبط بھا قدره 

في أجھزة تكييف الھواء التجارية. وھناك ثالثة مصنعين محليين وسبعة مستوردين  22-كما يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون  -21
في المائة منھا  80، 2010وحدة من أجھزة تكييف الھواء التجارية في عام  30 200ديرات إلى استيراد لھذه األجھزة في الفلبين. وتشير التق
 51 278أنتج المصنعون الثالثة ما مجموعه و. 410a-في المائة تستخدم الھيدروفلوروكربون 20و 22-تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد  7.85طن متري ( 142.8قدره  22-وفلوروكربونبمجموع استھالك من الھيدروكلور 2010وحدة في عام 
طنا متريا  171األوزون). ومع األخذ في االعتبار استھالك كل من المصنعين والمستوردين، تشير التقديرات إلى استھالك ما مجموعه 

  .2010تكييف الھواء التجارية في عام  في قطاع أجھزة 22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 9.41(

وتستورد وحدات تكييف الھواء الصناعية (مثل أجھزة تبريد المباني وأجھزة تكييف الھواء المركزية) وتُركب من خالل مقدمي   -22
لمائة منھا كانت تعمل في ا 60، تشير التقديرات إلى أن نحو 2010إلى  2007الخدمة المحليين. ومن بين أجھزة تبريد المباني المركبة من 

- والھيدروفلوروكربون 134a-في المائة بالھيدروفلوروكربون 30، و407C-والھيدروفلوروكربون 123-بالھيدروكلوروفلوروكربون
410aوحدة). 400(نحو  22-في المائة بالھيدروكلوروفلوروكربون 10، و  

ة في القطاعين الفرعيين المحليين لتكييف الھواء المنزلي وسيتم تغطية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدم  -23
والتبريد التجاري والصناعي في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قبل البنك الدولي 

  واليوئنديبي على التوالي.

  قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 

 3 000منھا في العاصمة مانيال في حين تنتشر  2 000ورشة خدمة في البلد، تقع  5  000ھناك ما يقرب من استنادا إلى المسح،   -24
ورشة بين ثالث مجموعات جزرية أخرى كبيرة، وھي لوزون وفيساياس ومينداناو. وتوظف كل ورشة خدمة أجھزة تبريد وتكييف الھواء 

لتي يتعين إصالحھا أو تركيبھا أو صيانتھا. وعادة ما يتم التعاقد على وحدات تكييف تقنيا حسب حجم وعدد المعدات ا 50تقنيين إلى  3من 
  الھواء والتبريد الصناعية من قبل كبار وكاالت التبريد وتكييف الھواء.

من  طن قدرات استنفاد األوزون) 7.92طنا متريا ( 72، يتم استخدام ما مجموعه 22-وباإلضافة إلى الھيدروكلوروفلوروكربون  -25
  ب أثناء الخدمة لغسيل دوائر أجھزة تكييف الھواء والتبريد التجارية بالتدفق.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  قطاع الرغاوي

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  43.0طن متري ( 390.9شركة رغاوي في الفلبين حوالي  76إلى  66استخدمت من   -26
في  85للرش واأللواح واألنابيب العازلة وتطبيقات التشكيل بالحقن. ويعزى حوالي  2010ب في عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

شركة أخرى أكثر من مليون طن متري سنويا، في حين تستخدم الشركات  11شركة فقط. وتستخدم  15المائة من ھذا االستھالك إلى 
في المائة من إجمالي إنتاج الرغاوي في السوق  90يستخدم أكثر من شركة أقل من طن متري في السنة. و 50إلى  40المتبقية البالغ عددھا 

. وھناك ثالث شركات فقط ذات ملكية 5المحلي. وتصدر شركة واحدة منتجات الرغاوي إلى بعض البلدان غير العاملة بمقتضي المادة 
  أجنبية.

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ة الشاملة لحكومة الفلبين في اعتماد نھج ينفذ على مراحل لتحقيق اإلزالة الكاملة الستھالك المواد تتمثل االستراتيجي  -27
الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يتماشى مع بروتوكول مونتريال. وتشتمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
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- على اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 2015و 2013لعامي  الھيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع أن تفي بالتزامات اإلزالة
من خالل خطة اإلزالة الموافق عليھا في االجتماع الثاني والستين، والسيطرة على نمو  2014ب في قطاع الرغاوي بحلول عام 141

ب في 141-ك الھيدروكلوروفلوروكربونفي قطاعات التبريد وتكييف الھواء والخدمة واستھال 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
استخدامات المذيبات/الخدمة. وستركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على قطاع تصنيع التبريد 

  وتكييف الھواء واألنشطة المتبقية في قطاع الخدمة.

طنا  40دوالر أمريكي لمشروع استثماري إلزالة  2 088 000فيذية على مبلغ وفي االجتماع الثاني والستين، وافقت اللجنة التن  -28
ب في قطاع الرغاوي مع اليونيدو بوصفھا الوكالة الرئيسية وحكومة 141-من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

العزل لمعدات التبريد، والرغاوي ذات األديم المندمج، اليابان كشريك ثنائي. وسيغطي المشروع تحويل تطبيقات الرغاوي التالية: رغاوي 
وألواح البوليوريثان الجاسئة، ورغاوي الرش ورغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط. وتوخت خطة قطاع الرغاوي معالجة ثالث 

-لھيدروكلوروفلوروكربونبھدف تحقيق اإلزالة الكاملة ل 2012والشركات الصغيرة في عام  2011شركات تصنيع كبيرة أوال في عام 
  .2013ب بحلول عام 141

وتشتمل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا على طلب تمويل إضافي لشركة واحدة في قطاع الرغاوي   -29
لحصة المحلية، وھي دوالر أمريكي). ويلتمس ھذا الطلب اإلضافي على أساس أن ملكية الشركة (باناسونيك) تظھر تغيرا في ا 280 000(

 80في المائة. وفي االجتماع الثاني والستين، قدم إلى ھذه الشركة التمويل على أساس ملكية أجنبية نسبتھا  80حاليا ذات ملكية محلية بنسبة 
  التغيير. في المائة. وقدمت اليونيدو وثيقة من لجنة األوراق المالية في الفلبين تؤكد ھذا 20في المائة وملكية محلية نسبتھا 

وتقترح حكومة الفلبين أيضا اتخاذ تدابير تنظيمية وسياساتية مختلفة، وتنفيذ مشروع استثماري، وبناء القدرات، واالضطالع   -30
  .4بأنشطة مساعدة تقنية، على النحو المبين في الجدول 

  : موجز المرحلة األولى من خطة اإلزالة4الجدول 

 اإلطار الزمني األنشطة العنصر

التدابير التنظيمية والسياساتية 
وتعزيز نظام رقابة الواردات 

والصادرات من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد 

ونظام إصدار  المستنفدة لألوزون
 التراخيص

 

حظر إنشاء مرافق جديدة إلنتاج الرغاوي أو توسيع مرافق اإلنتاج الحالية التي تستخدم 
  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب السائب في قطاع الرغاوي وإدخال شرط في شھادة 141-حظر الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب المستورد إلى قطاع الرغاوي141-التسجيل يقتضي عدم تحويل الھيدروكلوروفلوروكربون

  ب في تصنيع الرغاوي141-حظر استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141-خلط التي تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربونحظر استيراد البوليوالت سابقة ال

2012 - 2015 
 

 وضع نظام لحصص الواردات

 22-عدم تسجيل مستوردين جدد للھيدروكلوروفلوروكربون

  ) ومسؤولي اإلنفاذ من خالل التدريب وتوفير مواد تدريبيةBOCتعزيز قدرات مكتب الجمارك (

المنطقة االقتصادية في الفلبين ومناطق التجارة الحرة/المناطق االقتصادية األخرى على مراقبة تعزيز قدرة ھيئة  2013-2015
 ورصد المواد المستنفدة لألوزون

بناء القدرات للوكاالت الحكومية 
وأصحاب المصلحة اآلخرين لدعم 

أنشطة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مكتب تنظيم التجارة وحماية المستھلكين إلنفاذ متطلبات اعتماد ورش الخدمة –دعم وزارة التجارة والصناعة 

2013-2015 

مكتب معايير المنتجات لوضع معايير جديدة للمعدات واألجھزة التي تستخدم  –دعم وزارة التجارة والصناعة 
 المواد المستنفدة لألوزون

 التدريب المعتمدة لدى الھيئة إلجراء تدريب للتقنييندعم ھيئة التعليم التقني وتنمية المھارات ومعاھد 
دعم وحدات وزارة الداخلية والحكومات المحلية إلعداد سياسات ولوائح محلية بشأن المواد المستنفدة لألوزون بما 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةفيھا المواد 
 المواد المستنفدة لألوزوندعم المكاتب اإلقليمية إلدارة البيئة لتنفيذ برامج إزالة 

 تدريب الوكاالت الشريكة بشأن إدارة قاعدة البيانات وتحديثھا
 بناء القدرات في القوات العسكرية لتنفيذ برامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون

 وتغير المناخ والطاقةبناء القدرات في وزارة الطاقة واللجنة المعنية بتغير المناخ الستكشاف روابط بين األوزون 

أنشطة المساعدة التقنية لقطاع 
 خدمة التبريد وتكييف الھوا

 ب في الغسيل بالتدفق141-لھيدروكلوروفلوروكربونإجراء دراسات لتحديد بدائل محتملة ل

 تنظيم ورشة عمل تدريب المدربين مخصصة للمدربين 2013-2015

 تدريب تقنيي خدمة التبريد

المستنفدة لألوزون  المواد إدارة
غير المطلوبة بما فيھا المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

التوسع في جمع ونقل وتخزين غازات التبريد المعاد استردادھا من ورش الخدمة ومالك أجھزة تبريد المباني 
 وغيرھم ممن يتعامل مع غازات التبريد البديلة/المواد األخرى المستنفدة لألوزون

  الجمع والنقل والتخزينالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وغازات التبريد الملوثة التي يجمعھا/يخزنھا مرفق  2013-2015

 2015-2013 الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة توعية عامة لدعم إزالة المواد  المعلومات والتثقيف واالتصاالت



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/37 
 

9 
 

  الرصد والتنسيق

خطة إدارة  المرحلة األولى من في األنشطة المقرر تنفيذھا لجميع أصحاب المصلحة والتنسيق بين سيضمن ھذا العنصر الرصد  -31
ومستوردي  الصناعة، السلطات المختصة وأصحاب المصلحة من اجتماعات مع وسيتم تنظيم. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 لتنفيذ واتخاذ التدابير الالزمة االتفاقات إبرام الھيدروفلوروكربونية بشكل منتظم من أجلوالمواد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  .بطريقة منسقةاالستثمارية  غيراألنشطة االستثمارية و

  مجموع تكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى مرحلة األولى منال المقترحة فينشطة يصل مجموع تكلفة األ  -32
في االجتماع  الدعم)بخالف تكاليف ( دوالر أمريكي 2 088 000 تمت الموافقة بالفعل على، ومن ھذا المبلغ. دوالرا أمريكيا 3 531 333

الخطة الوطنية إلدارة إزالة  دوالر أمريكي من رصيد 933  000لخطة قطاع الرغاوي ومن المقرر إعادة تخصيص مبلغ  الثاني والستين
 جديدة كأموال دوالر أمريكي 510  000، يُطلب مبلغ لذلكو). و( 66/15 بما يتماشى مع المقرر المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين

 فيتوزيع التكاليف األنشطة و تفاصيل وترد. في قطاع الرغاويشركة واحدة إضافي ل وحدة إدارة المشروعات وتمويل لتغطية تكاليف
  .5الجدول 

 : تفاصيل األنشطة وتوزيع التكاليف5الجدول 

أنشطة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

إزالة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلورو
كربونية (طن من 
قدرات استنفاد 

األوزون)

التمويل المطلوب 
من الصندوق 

المتعدد األطراف 
 أمريكي)(دوالر 

التمويل المقرر استخدامه من 
الرصيد المتبقي من الخطة 
الوطنية إلدارة إزالة المواد 
الكلوروفلوروكربونية في 

 الفلبين (دوالر أمريكي)
تدابير سياساتية وتنظيمية ومساعدة تقنية

لتحسين إجراءات جمع بيانات المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإدارتھا

173,000غير متاح

إعداد نظام قائم على الويب لرصد
 الواردات والصادرات

 38,000-غير متاح

)BOCتعزيز قدرات مكتب الجمارك (
 ومسؤولي اإلنفاذ 

 120,000-غير متاح

تعزيز قدرة ھيئة المنطقة االقتصادية في
الفلبين ومناطق التجارة الحرة األخرى

 15,000غير متاح

230,000 المشروعاتوحدة إدارة 
بناء القدرات للوكاالت الحكومية وأصحاب

المواد المصلحة اآلخرين لدعم أنشطة إزالة 
  المستنفدة لألوزون

278,500-غير متاح

إدارة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوبة
بما في ذلك المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

110,000

113,000-غير متاحوالتثقيف واالتصالأنشطة حملة اإلعالم 
التحقق من االستھالك السنوي من قبل

 استشاري مستقل
40,000-غير متاح

218,500غير متاحمساعدة تقنية لقطاع خدمة التبريد
-استخدامات الھيدروكلوروفلوروكربون

ب كمذيب وفي قطاع الخدمة141
 41,500-غير متاح

 177,000-غير متاحالمعداتتدريب التقنين وتوفير 
230,000933,000المجموع الفرعي

خطة قطاع الرغاوي (الموافق عليھا في
 االجتماع الثاني والستين)

2,088,000* 

تمويل إضافي لخطة قطاع الرغاوي
 (اليونيدو)

280,000

2,598,000933,000المجموع
  ).62/34في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية (المقرر  موافق عليهتمويل * 
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  التعليقات

للفلبين في سياق المبادئ التوجيھية  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استعرضت األمانة المرحلة األولى من  -33
)، ومعايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 54/39خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  إلعداد

)، والمقررات الالحقة المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد 60/44قطاع االستھالك الموافق عليھا في االجتماع الستين (المقرر 
واستعرضت األمانة أيضا المقترح في ضوء . 2014-2012وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ).3(و)(66/15المقرر 

لخطة إدارة إزالة المواد  وأشارت األمانة إلى أنه في حين تمت الموافقة على أموال إعداد المشروع لالستراتيجية الشاملة  -34
الحالية بالنيابة عن  الھيدروكلوروفلوروكربونيةللبنك الدولي، وأن البنك الدولي قدم خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  حكومة الفلبين، فقد تلقت األمانة رسالة تأييد تشير إلى أن اليونيب سينفذ المرحلة األولى من
فيذ في ھذه المرحلة. وال بوصفه الوكالة الرئيسية، وأن البنك الدولي لن يكون مشاركا على اإلطالق في التن الھيدروكلوروفلوروكربونية

الة تعزى اإلشارة إلى البنك الدولي في الوثيقة إال التفاق يفيد بأن تتم المناقشات والمفاوضات بشأن االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إز
داد الوثيقة المقدمة. كما أنه مع كل من البنك الدولي واليونيب، بالنظر إلى أن البنك الدولي قد اضطلع بإع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المتوخى أن يساعد البنك الدولي واليوئنديبي حكومة الفلبين في المرحلة الثانية من

  نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

- إلى أنه عند الموافقة على المشروع االستثماري إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون البنك الدولي واليونيب استرعت األمانة انتباه  -35
في قطاع تصنيع الرغاوي في االجتماع الثاني والستين، أحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن حكومة الفلبين وافقت على أن يكون خط  ب141

كربونية المحدد لالمتثال ھو نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استھالك المواد أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو
طن من قدرات استنفاد األوزون  202.4الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشارت التقديرات، في ذلك الوقت، إلى أن خط األساس قدره 

طن من قدرات استنفاد األوزون) واالستھالك المتوقع لعام  194.7( 2009االستھالك الفعلي المبلغ عنه لعام ومحسوب باستخدام متوسط 
  .طن من قدرات استنفاد األوزون 208.4طن من قدرات استنفاد األوزون). وخط األساس الذي حددته أمانة األوزون قدره  210.0( 2010

طن من  162.3األساس الفعلي قدره  خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن خط الفلبين في وأشارت  -36
. ولم تقم حكومة الفلبين 2010و 2009قدرات استنفاد األوزون نتيجة التحقق والتدقيق بشكل رسمي من االستھالك في سنتي خط األساس 

  .2010و 2009بإبالغ أمانة األوزون بالتغيير في بيانات االستھالك لعامي 

للفلبين، وافقت الحكومة على أن تستند نقطة البداية إلجمالي  ھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد ال وألغراض  -37
طن من قدرات استنفاد  162.3خط األساس الذي جرى التحقق منه، أي  التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى

  .األوزون

  نظام إصدار التراخيص والحصص

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين إلى جانب الدعم  باإلضافة إلى تنفيذالحظت األمانة أنه   -38
المؤسسي الوطني القوي، فإن الفلبين لديھا لوائح صارمة بشأن المواد المستنفدة لألوزون ونظام عامل إلصدار التراخيص. وفي حين أن 

د الھيدروكلوروفلوروكربونية تخضع حاليا لرقابة من خالل اشتراط الحصول على ترخيص قبل من المفھوم أيضا أن الواردات من الموا
االستيراد، فال توجد حتى اآلن أي مجموعة من الحصص السنوية الرسمية للواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واسترعت 

ي طلبت فيه اللجنة التنفيذية بالنسبة لجميع طلبات شرائح االتفاقات المتعددة ، الذ63/17األمانة انتباه البنك الدولي واليونيب إلى المقرر 
السنوات المقدمة بعد االجتماع الثامن والستين، الحصول على تأكيد من الحكومة بوجود نظام وطني قابل للتنفيذ إلصدار التراخيص 

النظام قادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن  والحصص للواردات والصادرات
وزارة البيئة والموارد  لبروتوكول مونتريال الخاص بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمدة ھذا االتفاق. وأُبلغت األمانة بأن

مراقبة الواردات من المواد  . وبالفعل، يطبق نظام2013يناير/كانون الثاني  1أكدت أنه سيتم وضع الحصص بحلول  الطبيعية
على أساس تجريبي. وأُكد أيضا أن ھذا النظام الحالي لمراقبة الواردات سوف يسھم بطريقة  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .واسعة في ضمان امتثال البلد للجدول الزمني للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال

  تقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع الرغاويال

عند استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع الرغاوي، الحظت األمانة وجود بعض الصعوبات في تنفيذھا، ومن شأن ذلك   -39
ا التأخير حسبما كان مقررا في األصل. وطلبت األمانة توضيحات بشأن أسباب ھذ 2012بدال من  2013أن يؤخر التحول الكامل إلى 

. واستجابة 2015و 2013وكذلك الحلول المقترحة مع األخذ في االعتبار أن تحويل ھذا القطاع سيضمن أن يفي البلد بأھداف امتثاله لعامي 
ة ھذه لذلك، قُدمت معلومات تفيد بأن السبب الرئيسي للتأخيرات يرجع إلى اختيار التكنولوجيات البديلة التي يتعين اعتمادھا. وقد تم تسوي

لة المسألة اآلن وتم التوقيع على عقود لتوريد المعدات وتقديم الخدمات الالزمة ويجري تسليم المعدات. كما أشارت اليونيدو، بوصفھا الوكا
 2013يناير/كانون الثاني  1المنفذة الرئيسية للمشروعات، إلى أن خطة قطاع الرغاوي من شأنھا أن تؤدي إلى ما يكفي من اإلزالة بحلول 

من أجل ضمان االمتثال لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأكدت اليونيدو كذلك على أنه سيتم االنتھاء من تحويل 
  .2013شركات الرغاوي بحلول نھاية ديسمبر/كانون األول 
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يكي) لشركة واحدة في قطاع دوالر أمر 280 000كما استرعت األمانة انتباه اليونيدو إلى إدراج طلب تمويل إضافي (  -40
 الرغاوي، بسبب التغير الواضح في الملكية. وأشارت إلى أن لدى استعراض التقرير السنوي للشركة (باناسونيك)، بدا أن التمويل المقدم في

لدعم ھذا الطلب. وبعد في المائة فقط من الشركة كان مناسبا، وطلبت تقديم معلومات إضافية  20االجتماع الثاني والستين والبالغة نسبته 
  .المزيد من المناقشات، أقر اليونيدو وحكومة الفلبين أنھما لم يتمكنا من تقديم وثائق إضافية، وبالتالي سحبا الطلب

  والصلة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين تنفيذ

 إلى جانب خطة العمل المقدمة للرصيد المتبقي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استعرضت األمانة أيضا  -41
). وفي المناقشات مع 5) و(3(و) (65/15الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين، بما يتماشى مع المقرر 

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد  الدولي وحكومة الفلبين، اتُفق على أن األنشطة التي تم تحديدھا في البداية كجزء من اليونيب والبنك
ولكن تناسب بشكل أفضل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نظرا ألن النتائج يمكن أن  الكلوروفلوروكربونية في الفلبين

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتركز ھذه األنشطة  الھيدروكلوروفلوروكربونية ستدرج في وثيقة تفيد إزالة المواد
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والعمل  على المراجعات التنظيمية والسياساتية التي يتعين االضطالع بھا أثناء تنفيذ

التدريب على الممارسات الجيدة، وتوفير معدات لتقنيي الخدمة، فضال عن بناء القدرات والتنسيق بين الوكاالت مع قطاع الخدمة بشأن 
  .عبر أصحاب المصلحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدعم تنفيذ

اد المستنفدة لألوزون في البلد والذي ورد في وأعربت األمانة عن بعض القلق إزاء نشاط واحد إضافي يتعلق بإدارة نفايات المو  -42
ھذه األنشطة، واستفسرت عن المشروع المعلق بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون للفلبين الذي تمت الموافقة على أموال إعداده، 

لنشاط الحالي سيستند إلى النشاط الممول ولكن لم يقدم المشروع حتى اآلن لتنظر فيه اللجنة التنفيذية. ورد البنك الدولي واليونيب بأن ا
الجمع والنقل  الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين، وسيركز على بناء القدرات لمرفق بالفعل في إطار

ة المواد الكلوروفلوروكربونية غير إلدار الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين والتخزين الذي أنشئ خالل
المرغوبة والمصادرة وتحويل ھذه المواد المصادرة بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى المرفق لتخزينھا بشكل سليم. وسيقدم 

د المستنفدة لألوزون بشأن استعادة مكتب النقل البري لوزارة البيئة والموارد الطبيعية التوجيه لورش الخدمة والجھات المعنية بمناولة الموا
الخطة الوطنية األصلية إلدارة إزالة  غازات التبريد المشار إليھا ونقلھا وتخزينھا والتخلص منھا بطريقة سليمة. وبما أن ھذا النشاط كان في

  .أمر إيجابي الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين، فقد اعتبر أن إدراجه في

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة قطاع الخدمة في

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في  عند مناقشة أنشطة قطاع الخدمة مقابل تنفيذ األنشطة المحددة في  -43
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الموضح في الفقرة أعاله، أعربت األمانة عن  الفلبين المقرر تحويلھا إلى

وفقا للمقرر  2015و 2013قلقھا إزاء كيف ستؤدي ھذه األنشطة إلى خفض معدل نموھا وتسھم في تحقيق خطوات التخفيض لعامي 
ز على األنشطة المتعلقة بتعزيز اإلطار التنظيمي والسياساتي عن طريق مواصلة (ب). وأُبلغت األمانة بأن العمل األولي سيرك62/12

إعداد نظام قائم على الويب لرصد الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون األخرى، وتدريب موظفي 
ى سد الفجوة الناتجة عن الطلب المتزايد على المواد الجمارك في العام األول. ومن المحتمل أن يؤدي ھذا الرصد القوي إل

الھيدروكلوروفلوروكربونية للخدمة. وشددت الوكاالت أيضا على الحاجة إلى تدريب تقنيي التبريد على الممارسات الجيدة لدعم تنقيح 
 لفعل لتقنيي التبريد الذي وضع من خاللمدونة الممارسات الجيدة الذي تضطلع به حاليا الحكومة، وكذلك نظام إصدار الشھادات القائم با

  . الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين

ب أيضا للغسيل بالتدفق أثناء الخدمة، وسألت ما إذا كان تم 141-وأشارت األمانة إلى أنه تم استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  -44
ب (بما في ذلك الغسيل بالتدفق الذي يؤدي إلى انبعاثات عالية) عند وضع 141-ھيدروكلوروفلوروكربونالنظر في خيار اإلزالة الكاملة لل

-االستراتيجية الشاملة. ووفقا للبنك الدولي، بناء على مناقشات أولية مع ھذه الصناعة، فإن فرق السعر بين الھيدروكلوروفلوروكربون
ن ستضع عبئا بدون داع على الصناعة. ولذلك قررت الحكومة مراقبة ب والبدائل كبير جدا واإلزالة الكاملة اآل141

بعن طريق تدابير سياساتية خالل ھذه الفترة إلتاحة ما يكفي من الوقت للبدائل الرخيصة األخرى كي 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  .لغسيل دوائر التبريد بالتدفق ب141-لوروكربونتخترق السوق. وباإلضافة إلى ذلك، فإنھا ستحدد أيضا البدائل المحتملة للھيدروكلوروف

خطة إدارة إزالة المواد  كجزء من 5ونتيجة لھذه المناقشات، اتُفق على تنفيذ األنشطة المدرجة في الجدول   -45
وروكربونية في الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفل الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتغطية ھذه األنشطة من رصيد التمويل بموجب

  .الفلبين

  التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي. ومن  3 251 000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من  -46
دوالر أمريكي في االجتماع الثاني والستين لخطة قطاع الرغاوي، وسيتم إعادة  2  088 000ھذا المبلغ، تمت الموافقة بالفعل على مبلغ 

الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين. وتبلغ قيمة طلب  دوالر أمريكي من رصيد 933 000تخصيص مبلغ 
  .بعد أن سحبت اليونيدو طلب تمويل إضافي لقطاع الرغاوي دوالر أمريكي لوحدة إدارة المشروعات، 230 000التمويل الجديد 
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في المائة من خط  19قدرات استنفاد األوزون) تخفيضا يزيد عن  طنا من 40وتشكل اإلزالة من األنشطة في قطاع الرغاوي (  -47
طن من قدرات  162.3ية البالغة في المائة من نقطة البدا 24.6قدرات استنفاد األوزون) للفلبين (أو  طن من 208.4األساس المحدد (

فية التي استنفاد األوزون). ولفتت األمانة انتباه الوكاالت المنفذة إلى اإلزالة التي سيتم تحقيقھا في المرحلة األولى مقارنة باألنشطة اإلضا
لوروكربونية في الفلبين. وسلمت الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروف سيضطلع بھا لقطاع الخدمة وإن كان ذلك بتمويل من رصيد

يل الوكاالت بأنه في حين أن الكمية الطنية المرتبطة بقطاع الرغاوي عالية إلى حد ما، فإن تنفيذ األنشطة المقترحة سيجري باستخدام التمو
ه ال ينبغي ربط أي كمية الموافق عليه بالفعل من قبل، وأن طلب التمويل الجديد ھو لوحدة إدارة المشروعات فقط. ولذلك شددت على أن

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طنية بالمرحلة األولى من

  خطته إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقديرات األثر على المناخ التي حسبھا البلد في

تنفيذ خطة قطاع الرغاوي من خالل إدخال  ، فإنUNEP/Oz.L.Pro/ExCom/62/45/Add.1حسبما ھو مبين في الوثيقة   -48
طنا من مكافئ ثاني أكسيد  257 422تكنولوجيات الھيدروكربونات وفورمات الميثيل سيؤدي إلى تجنب انبعاثات إلى الغالف الجوي قدرھا 

امل النفخ من الھيدروكربونات أدناه (يستند ھذا الحساب إلى قيم إمكانية االحترار العالمي لعو 6على النحو المبين في الجدول  الكربون
  وفورمات الميثيل ومستوى استھالكھما قبل وبعد التحويل).

  األثر على المناخ :6الجدول 

 المادة

إمكانية 
االحترار 
 العالمي

 طن متري في السنة
ثاني أكسيد الكربون (طن مكافئ 

 متري في السنة)

 قبل التحويل
713364.4259,817 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 بعد التحويل
2594.12,353 الھيدروكربونات

142.442 الحرج جدا ثاني أكسيد الكربون
2,395 المجموع بعد التعديل

(257,422) صافي األثر

احتواء ومن شأن أنشطة المساعدة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، وتحسين   -49
- غازات التبريد ومكافحة التسرب، وإنفاذ حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن تقلل كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

نتيجة ممارسات التبريد األفضل يحقق  22-ب المستخدم لخدمة التبريد. وكل كيلوغرام ال ينبعث من الھيدروكلوروفلوروكربون141
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتشير األنشطة المقررة في الفلبين، وخاصة جھودھا الرامية إلى تحسين  1.8وفورات تقدر بنحو 

ث ممارسات الخدمة واسترداد وإعادة استخدام غازات التبريد إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيقلل انبعا
وي مما سيؤدي بالتالي إلى منافع للمناخ. غير أنه ال يمكن في ھذا الوقت إجراء تقدير كمي أكثر دقة لألثر غازات التبريد إلى الغالف الج

على المناخ. ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور من بينھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا، سنويا منذ بداية تنفيذ خطة إدارة 

التي أعيد تھيئتھا. كما يمكن تحقيق منافع إضافية عن طريق  22-وعدد التقنيين المدربين والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب في الغسيل بالتدفق بمواد تنظيف بديلة.141-وفلوروكربوناالستعاضة عن استخدام الھيدروكلور

  التمويل المشترك

(ح) بشأن الحوافز المالية المحتملة والفرص المتاحة للحصول على موارد إضافية لتحقيق أقصى قدر من 54/39استجابة للمقرر   -50
الصادر عن االجتماع التاسع  19/6(ب) من المقرر 11 بالفقرة المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال

 عشر لألطراف، أشارت حكومة الفلبين إلى أنه سيتم تناول فرص التمويل المشترك المتعلقة بكفاءة الطاقة في قطاعي التبريد وتكييف الھواء
  في المرحلة الثانية.

  2014-2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  230 000يطلب اليونيب   -51
أي أموال مخصصة لليونيب لخطة إدارة إزالة المواد  2014-2012الھيدروكلوروفلوروكربونية. وال تتضمن خطة أعمال الفترة 

ى ذلك إلى أن المرحلة األولى كانت مقررة في وقت سابق عندما كان البنك الدولي ينفذ الخطة، الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين. ويعز
  إال أن الحكومة طلبت تغيير الوكاالت المنفذة.

  مشروع االتفاق 

  بھذه الوثيقة.يرد مشروع اتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق األول   -52
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  التوصية

  في ضوء المعلومات المقدمة، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  -53

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين للفترة   (أ)
في المائة عن خط األساس،  10الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة وذلك لخفض استھالك المواد  2015إلى  2012
دوالر أمريكي لليونيب، واإلشارة إلى أنه  29 900دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  230 000بمبلغ 

- كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلورو 40تمت الموافقة بالفعل على مشروع التخلص من 
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  2 088 000ب المستخدم في البوليوالت لقطاع الرغاوي، بمبلغ قدره 141

دوالرا أمريكيا اليابان، في االجتماع الثاني والستين للجنة  41 256دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 132 799البالغة 
  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛التنفيذية وأنه أدرج في وقت الحق في المرحلة 

مالحظة أنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة (أ) أعاله، فإن إجمالي التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
م الوكالة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دع 2 318 000الھيدروكلوروفلوروكربونية الفلبين يصل إلى 

  دوالرا أمريكيا؛ 203 955

طن من قدرات استنفاد األوزون، وقد تم  162.3مالحظة أن حكومة البلد وافقت على أن يكون خط األساس قدره   (ج)
طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لعامي  165.43و 159.16حسابه باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 

  بموجب مسح أجري في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛، 2010و 2009

طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  40اإلشارة إلى أنه تمت الموافقة على خصم   (د)
وفلوروكربونية للمشروع في االجتماع الثاني من نقطة البداية لخفض االستھالك الكلي المستدام من المواد الھيدروكلور

  والستين لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ب المستخدم للرغاوي، وحظر 141-مالحظة أن حكومة الفلبين قد التزمت بحظر استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون  (ھ)
يناير/كانون الثاني  1المستخدم لتصنيع أجھزة تكييف الھواء المنزلية بحلول  22-استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛2013

الموافقة على االتفاق بين حكومة الفلبين واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على   (و)
  النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

المنقحة، بتحديث التذييل  7ندوق، في حال تعديل االستھالك األساسي للفلبين استنادا إلى بيانات المادة مطالبة أمانة الص  (ز)
  من االتفاق ليشمل األرقام المنقحة لخط األساس بعد الموافقة عليھا من قبل األطراف بروتوكول مونتريال؛ 2- ألف

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين،  الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة  (ح)
دوالرات أمريكية  26 910دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  207  000وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 

  لليونيب؛

وكربونية البالغ مالحظة إعادة تخصيص التمويل المتبقي من الخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد الكلوروفلور  (ط)
دوالرا أمريكيا لليونيب، على النحو المتفق  121 290دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  933 000

  عليه مع حكومة الفلبين بما يتماشى مع خطة التنفيذ المقدمة.

  

- - - - - -  
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  األول المرفق

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  الفلبينحكومة اتّفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد (" الفلبين ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من أطنان قدرات استنفاد األوزون  146.07واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2015يناير / كانون الثاني  1حلول ب

  

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

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد 3ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة 
من  2-1فقي من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ

المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ألف باعتباره الخ-2التذييل 
(االستھالك المؤھل المتبقي) من  3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1

 .الموادكل من 

  

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

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

 

للمواد كما  من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف اليأتي في 
 .المعنية

 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- قبل  في حالة عدم وفاء البلد بالشروط التالية ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 تمويل:ى الالجدول الزمني للموافقة علفي  المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60

 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
التزام يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت فيھا الموافقة على 

 ؛طلب التمويلباإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

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

") تغطي كل سنة من تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح 

في المائة وأن  20عن الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد 
  الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت بالكامل؛

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

  .ھذه الخطةوأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة التنفيذية على  الشريحة األخيرة

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

 .أعاله 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5المحّددة في التذييل 
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المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيصتوافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 

 مقدمة حسبما ھو متوقع سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
 نفيذيةتأعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال (د) 5في الفقرة الفرعية 

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

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

  لمختلف الشرائح؛  المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(

إزالة أي  تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أوتقديم   )4(
موافق  شريحةآخر في المائة من مجموع تكاليف  30نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛عليھا

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

تفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد االتنفيذ  أثناءلبلد قرر ا إذا  (ج)
فإن ذلك يتطلب موافقة اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو  ،الموافق عليھاالھيدروكلوروفلوروكربونية 

، بهالمرتبطة اإلضافية التكاليف  أن يحددتكنولوجيا الأي تقديم لطلب تغيير وعلى . الموافق عليھالخطة امراجعة 
. ا حسبما ينطبق األمرمقرر إزالتھقدرات استنفاد األوزون  أطنانلمناخ، وأي اختالفات في على اواألثر المحتمل 

مستوى التمويل  ستخفضير التكنولوجيا يتغالمتصلة بالبلد على أن الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية ويوافق 
  بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛ الشامل

مدرجة في خطة إدارة وغير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحويلھا إلى تكنولوجيا  شركة يتعينأي إذا وجد أن   (د)
المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد  بموجبمؤھلة  غير الموافق عليھاإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
لن تحصل على ف)، 2007 /أيلولسبتمبر 21 الموعد النھائي لإلنشاء بعداألطراف (أي بسبب الملكية األجنبية أو 

  ة كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛اللجنة التنفيذيالمساعدة. وستبلغ ھذه المعلومات إلى 

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

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

 

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

 49/6و 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 تنفيذ الخطة.خالل 

نيابة  كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي يُضطلع بھاعن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد 9-
كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  عنه

(الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف  تانالمتعاون تانالمنفذ تانالوكال اكونعلى أن تواليابان  اليونيدو توافقوالرئيسية") 
الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج ويُوافق البلد على عمليات التقييم فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  اليونيب

في  ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابأعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت
 ھذا االتفاق.
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ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب ھذا االتفاق، ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

ة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشط
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة –6المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

الترتيبات بين بشأن لى توافق في اآلراء إالوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  توصلتالمنفذة الرئيسية. وقد 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك الوكالتين المتعلقة ب

والوكالة المنفذة  سيةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئي .عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4- 2و  2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف المتعاونة

 

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

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد ا ً لجدول وفقا ح منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف على وفائه للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد

ض قيمة التمويل أن تخفشريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمة

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

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

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

 

لتيسير تنفيذ ھذا  ]والوكالة المنفذة المتعاونة[الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةيستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي سوف 13-
على المعلومات الضرورية  االطالع ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لھذا االتفاقق من االمتثال للتحق

 

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

لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة ماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية تالية عليھا وفقال
ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةاإلبالغ المنصوص عليھا في 

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية 

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا االتفاق. وكافة  الشروط جميعذ تنف 15-
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلكالمصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

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

 109.7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.5     123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 51.1     ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 162.3      المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2010المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 غير متاح 187.56 208.4 208.4 غير متاح غير متاح
 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  1-2
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون) 

 غير متاح 146.07 162.3 162.3 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
 (اليونيب) (دوالر أمريكي)

0 207,000 0 0 23,000 230,000 

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

0 26,910 0 0 2,990 29,900 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-3
 (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

1,770,650 0 0 0 0 1,770,650 

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

132,799 0 0 0 0 132,799 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-5
 ) (دوالر أمريكي)اليابان(

317,350 0  0 0 0 317,350 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  2-6
 أمريكي) 

41,256 0  0 0 0 41,256 

 2,318,000 23,000 0 0 207,000 2,088,000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-1
 203,955 2,990 0 0 26,910 174,055 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 2,521,955 25,990 0 0 233,910 2,262,055 التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) مجموع 3-3
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( المتفق على تحقيقھا 22-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 109.7 زون)أطنان قدرات استھالك األو( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4-2-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 1.5 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع   4-3-1
 40  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-2
 11.1  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع موعد ليس قبل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

  
  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

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

 

، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة على الشريحة السابقة الموافقةمنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك 

التي تغييرات العلى اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
على  أيضاالظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير  تطرأ على

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في  الشريحةمقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7ي الفقرة إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه ف

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة 
  (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛5الفرعية 
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من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار إليھا في التذييل تقرير للتحقق   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1

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

رابط   (ج) راز الت ة، مع إب ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ات بين ا تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس دم المحرز في تنفي بة والتق ألنشطة ومع أخذ التجارب المكتس

دم  املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ي أن يتضمن الوصف أيض ة. وينبغ نة التقويمي ة حسب الس ي الخط واردة ف ال
ة من المنظور أن تطرأ عل رات ممكن ذا الوصف المحرز، فضال عن أي تغيي املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش

ي أدخلت 5السنوات المحددة في الفقرة الفرعية  رات الت ا ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغيي اق. كم (د) من االتف
ة بوصفه  تقبلية كجزء من نفس الوثيق ديم وصف األنشطة المس ا. ويمكن تق يرا لھ دم تفس املة وأن يق ى الخطة الش عل

  لسردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛التقرير ا

دة   (د) ة من خالل قاع نوية المقدم ذ الس مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفي
بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، 

ة كال رة الفرعي التقرير (انظر الفق ة 1 من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي (ج) 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفق
  أعاله)، وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

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

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
      

سيقوم مكتب األوزون في الفلبين التابع لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، بمساعدة من وحدة إدارة برنامج خطة إدارة إزالة المواد   -1
لوروكربونية، بسن لوائح وسياسات الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحسين عمليات جمع الھيدروكلوروف

  البيانات، بما يشمل ودون أن يقتصر على:

ب المخصص الستخدامه في قطاع الرغاوي 141-سن لوائح لمنع الواردات السائبة من الھيدروكلوروفلوروكربون  (أ)
ب في تصنيع الرغاوي وحظر استيراد البوليوالت سابقة الخلط التي 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوحظر استخدام 

  ب؛141-تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون

التصنيع سن لوائح لضمان عدم بناء مرافق تصنيع جديدة تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو توسيع مرافق   (ب)
  القائمة؛

ة التجارة والصناعة ومكتب الجمارك لوضع وتنفيذ نظام حصص الستيراد المواد وزار التعاون مع  (ج)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 استعراض طلبات الحصول على تراخيص للواردات/الصادرات السنوية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (د)
  وإصدارھا؛

  ؛2015إلى  2012للفترة  وفلوروكربونية ونشرھاوضع حصص االستيراد السنوية للمواد الھيدروكلور  )ھ(

  غير المشروعة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ الوارداتاإلبالغ عن حوادث   (و)

  إعداد نظام أفضل إلدارة البيانات لتتبع اإلبالغ عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من جانب الشركات؛   (ز)

ترويجية مع الشركات لتحسين تقديم البيانات وتنفيذ إجراءات إدخال البيانات ومراقبة الجودة للفترة إجراء عمليات   (ح)
  ؛2013-2014

ضمان االضطالع بالتحقق المستقل السنوي من بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا   (ط)
 .7بموجب المادة 

  

ذات ن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستضطلع وحدة إدارة المشروعات تيسير تنفيذ المرحلة األولى مل  -2
  شرافه:إالخطة باألنشطة التالية بالتعاون مع مكتب األوزون في الفلبين أو تحت  هبھذ الصلة
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تقييد زيادة  بمسألة رفع الوعيالعمل مع الوكالة المنفذة الرئيسية لتوفير التدريب والمساعدة التقنية ونشر المعلومات ل    (أ)
ب في تطبيقات الغسيل بالتدفق ألجھزة التكييف والتطبيقات المستخدم فيھا 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  كمذيب في الصناعات األخرى وجدوى تكاليف البدائل المتاحة؛

  قطاع الرغاوي؛العمل مع الوكالة المنفذة المتعاونة لتنفيذ األنشطة المحددة في خطة   (ب)

إعداد خطط تنفيذ وتقارير مرحلية بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتقارير األخرى   (ج)
واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف وبالتنسيق مع الوكالة المنفذة  المطلوبة من مكتب األوزون في الفلبين

  الرئيسية؛

  اجعات للسالمة ومراجعات تقنية لجميع األنشطة ذات الصلة المضطلع بھا بموجب ھذه الخطة.القيام بمر  (د)

  

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

ولكنھا تشمل على  ة المشروعـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :األقل ما يلي

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

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

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

تنفيذ الن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنوية

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
عن النشاطات التي تضطلع بھا  تقديم تقاريرعلى  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالال

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

 اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھاّم   (ز)

  تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)

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

المنفذة  ةمن االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكال 11ا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق  )ي(
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونة

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

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

 اوتكليفھ ةمستقل منظمةبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
ألف، وفقا -1واستھالك المواد المذكورة في التذييل  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5لما جاء بالفقرة الفرعية 
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 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

تشتمل على األقل لكنھا ، والشاملةالخطة في أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  على:

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

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية   (ب)
    لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل تقديم تقار  (ج)
    ألف.-4

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
المواد  رامغيلوكعن كّل  اأمريكي ادوالر 116 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المستنفدة لألوزون 
 ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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