
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  خذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.قد تصدر دون إخالل بأي قرار تت

 
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/32 

5 June 2013 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
   السبعوناالجتماع 

  2013 /تموزيوليه 5-1، كوكنبا
  

  

 مقترح مشروع: اإلكوادور

 

   
 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

  اليونيب/ اليونيدو    الثانية) (المرحلة األولى، الشريحة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةإدارة خطة  

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/32 
 
 

2 
 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 اإلكوادور
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  (رئيسية)اليونيدو اليونيب،   )وروفلوروكربونية (المرحلة األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  32.28   2011السنة:   )1(المرفق ج فئة  7) أحدث بيانات المادةثانيا(

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  0.1    0.1      123الھيدروكلوروفلوروكربون 

  0.4    0.4      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

في البوليول  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
  المخلوط  مسبقا المستورد

    1.3    1.3  

 16.6       16.6   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.1    1.1      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 35.4    35.4      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 44.16  المجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات  23.49  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 20.98  المتبقي: 23.18  موافق عليه بالفعل:

 

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

إزالة المواد المستنفذة   اليونيب
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

 0.2   0.3  0.3  0.1 0.9 

 96,050 11,300  28,250  33,900   22,600   التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة  اليونيدو
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

 0.9 0.0  0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.6 3.4 

 338,088 59,125 0  92,988 0 92,988 0 0 92,988   التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

 ال يوجد 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49  ال يوجد  ال يوجد

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

 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49  ال يوجد  ال يوجد

 

 ال يوجد

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

  أمريكي)

 115,000 10,000  25,000  30,000   20,000  30,000  تكاليف المشروع  اليونيب

 14,950 1,300  3,250  3,900   2,600  3,900  تكاليف الدعم

  1,846,440 55,000  86,500  86,500   86,500  1,531,940  تكاليف المشروع  اليونيدو

 138,483 4,125  6,487  6,487   6,488  114,896  تكاليف الدعم

التمويل الذي وافقت 
عليه اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

  1,561,940 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1,561,940  تكاليف المشروع

  118,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,796  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل 
المطلوب الموافقة عليه 

 االجتماع (دوالرفي ھذا 
  أمريكي)

 106,500        106,500    تكاليف المشروع

           

 9,088        9,088    تكاليف الدعم
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 للموافقة الشاملة توصيات األمانة:

  

  وصف المشروع

للجنة  السبعينالوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع  قدمت اليونيدو، بصفتھاكوادور اإلنيابة عن حكومة بال  .1
وفلوروكربونية الھيدروكلور إزالة الموادالتنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة 

باإلضافة إلى تكاليف دعم دوالر أمريكي،  86,500تألف من وتدوالر أمريكي،  115,588 إجمالية قدرھاتكلفة ب
 2,600بقيمة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  20,000لليونيدو، و دوالر أمريكي 6,488بقيمة  الوكالة

مواد ال إزالة عن تنفيذ الشريحة األولى من امرحلي اتقريرالطلب لليونيب. ويشمل  دوالر أمريكي
 .2016حتى  2013لفترة من مع خطة تنفيذ الشريحة لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  خلفيــة

إزالة المواد المرحلة األولى من  على ، من حيث المبدأ،الخامس والستيناللجنة التنفيذية في اجتماعھا وافقت   .2
في المائة في  35 لتحقيق الخفض بنسبة 2020حتى  2011من لإلكوادور للفترة  وفلوروكربونيةالھيدروكلور

 1,846,440تألف من ي، دوالر أمريكي 2,114,873قدره  بتمويل وفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوراستھالك 
دوالر  115,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 138،483الوكالة بقيمة دعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي

دوالر أمريكي لليونيب، على أن يكون مفھوما أن  14,950تكاليف دعم الوكالة بقيمة ، باإلضافة إلى أمريكي
 إلزالةاالستثماري  للعنصر دوالر أمريكي 1,331,440ولقطاع خدمة التبريد دوالر أمريكي مقدمة  630,000

البوليوالت  االتي تحتويھب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد من  من قدرات استنفاذ األوزون اطن 14.96
، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا االجتماع نفسهرغوة. وفي الالمستوردة المستخدمة في قطاع تصنيع سابقة الخلط 

دوالر  114،896 بقيمة، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 1,531,940(أي  دوالر أمريكي 1,680,736على
دوالر أمريكي لليونيب)، لتنفيذ  3،900 بقيمةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  30،000لليونيدو، وأمريكي 

  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  الشريحة األولى من

  روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلو إزالة خطة إدارة من تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى

واردات وصادرات ترخيص لمناسبا نظاما تشغيليا كوادور اإلبمساعدة اليونيدو واليونيب، أنشأت حكومة   .3
عتمدة في إطار سمح ببدء صرف األموال الم الذي، 2012 يه/تموزبحلول يولالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لنتائج التي ويلي وصف ل. 1(ز ) 65/25وفقا للمقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من إزالة المواد 
 أدناه:إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة من ىمرحلة األولالتحققت حتى اآلن في إطار 

نظام استكماال ل ):اليونيبالمواد المستنفدة لألوزون ( والسيطرة علىتعزيز اإلطار القانوني   )أ (
 اإلكوادور، أصدرت حكومة المعمول بهلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحصص لخيص اترال

المواد  السنوية من لضبط الحصص قرارين إضافيين 2012 /كانون األولفي ديسمبر
بالتعاون مع و. المرخصين مستوردينالبين  وتوزيعھما 2013لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 يتدريب الجمركالبرنامج اليونيب  بدأ) ومديرية الجمارك، ميبروواإلنتاجية (وزارة الصناعة 
والسيطرة على التجارة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدعم تنفيذ نظام التراخيص والحصص 

وتم شراء رك ضباط جم 30بمشاركة المدربين حلقة عمل لتدريب  وأجريت أولغير المشروعة. 
 ؛التبريد غازات اتمعرفمن واحد 

اتفاقية مع  وقعت ):اليونيدولتبريد وتكييف الھواء (لمعدات المستخدمين النھائيين كبر االمساعدة التقنية أل  )ب (

                                                 
  التشغيلي المناسب".نظام التراخيص وضع على  ابعد تلقي األمانة تأكيد  (ز): "سيتم صرف ھذا التمويل 65/25 المقرر    1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/32 
 
 

4 
 

في والتبريد. على لتدريب ل) لتعزيز تسعة مراكز سيكاباإلكوادور (بالتدريب المھني خدمات دائرة 
معدات االسترداد.  تشملمجموعة من المعدات واألدوات  استالمي ف، بدأت ھذه المراكز 2013 /أيارمايو

باستخدام  متصلتيندراستين لعداد اإلبوليتكنيك في أيضا إلى جامعة  وغازات التبريدعدات وقدمت الم
بمشاركة للتبريد ممارسات الجيدة ال عنعمل تدريبية  حلقة وأنجزت .ت تبريدغازابصفتھا الھيدروكربونات 

العمل استخدام وحدة  حلقة وأوضحت. دائرة خدمات التدريب المھني باإلكوادور (سيكاب) دربا منتم 30
الھيدروكربونات واستخدام خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستصالح المقدمة من اال
، اتصلت ونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرببديلة. وتمشيا مع استراتيجية  غازات تبريدك

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكبر مستخدمي ب دائرة خدمات التدريب المھني باإلكوادور (سيكاب)
 لبدء التدريب خالل الشريحة الثانية؛

عقد منح  ):اليونيدوالمساعدة التقنية والمؤسسية إلدارة المعلومات ذات الصلة بالمواد المستنفدة لألوزون (  (ج)
بالمواد إدارة المعلومات ذات الصلة  فيإلى شركة استشارية لمساعدة وحدة األوزون الوطنية 

 اإلبالغ؛  وشروطنظام الحصص بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الواردة في البوليوالت سابقة الخلط ب 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةستثماري االمشروع ال  (د)
. 2013نيسان  إبريل/قانوني مع المؤسسة المستفيدة في التفاق اال وقع :(اليونيدو)في إندوراما  توردةالمس
إجراء . ومن المقرر 2013تموز  /بحلول يوليه تسليمھا ومن المنتظرتحويل لتم شراء المعدات الالزمة لو

 /كانون األول، واستكمال المشروع في ديسمبر2013 /أيلولسبتمبر فيمسارات والتكليف الو االختبارات
2013.  

عن األنشطة التي يجري تنفيذھا في قطاع الخدمات مع الرصيد المتبقي  امرحلي اأيضا تقرير وشمل الطلب  . 4
تعزيز مخطط  المبلغ عنھااألنشطة الرئيسية وشملت  .الـكلوروفلوروكربونيةإلزالة المواد  خطة الوطنيةالفي إطار 

المعدات الموفرة للطاقة، وتعريف المناھج الدراسية بالمستخدمين النھائيين  التي تعلمأنشطة التوعية و، شھادة الفنيين
، زالة المواد الـكلوروفلوروكربونيةإلالخطة الوطنية  بموجب للدورات التدريبية المخصصة. وباإلضافة إلى ذلك،

من الثالجات  المواد الـكلوروفلوروكربونية الستردادت الالزمة المعدات واألدوا نواستلم فنيو التبريد المعتمد
التي تنوي استبدال  )وزارة الصناعة واإلنتاجية (ميبرو برعايةلطاقة الموفر لمشروع الالمنزلية كجزء من 

وسوف توجه المواد الـكلوروفلوروكربونية القديمة بأخرى جديدة موفرة للطاقة. من الوحدات الغير فعالة  330،000
ومن إجمالي في كيتو.  سيكاب في مركز التدريب المواد الـكلوروفلوروكربونية ومقرھاالمستردة إلى وحدة تدمير 

في وقت دوالر أمريكي المخصص للخطة الوطنية إلزالة المواد الـكلوروفلوروكربونية  193،155بقيمة  الرصيد
 وأنفقت. دوالر أمريكي 45,000اليونيب  ، أنفقالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرة إزالة خطة إداالموافقة على 

  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارةخطة  قبل الموافقة على رصيدھااليونيدو كل 

 األموال إنفاقحالة 

أصل األموال  منبالمائة)  26دوالر أمريكي ( 413,262أنفق مبلغ قيمته ، 2013 /أياراعتبارا من مايو   .5
، دوالر أمريكي 1,148,678 قيمته رصيدوسينفق . أمريكيدوالر  1,561,940 المعتمدة للشريحة األولى بقيمة

  .2013في عام  إندوراماستثماري في االمشروع بال يتعلق في معظمه

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

خطة إدارة إزالة المواد خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  ستنفذاألنشطة الرئيسية التي تشمل   .6
 ما يلي:الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد المستنفدة لألوزون من خالل تعزيز صياغة  والسيطرة علىاإلطار القانوني  تعزيزمواصلة   ) أ(
واردات والحد من ستصالح وتخزين غازات التبريد؛ االلوائح بشأن المناولة والنقل، وإعادة التدوير، و
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؛ لرسوم االستيرادمنقحة قواعد ومدونة ؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات القائمة على 
اقتناء وجميع المواد المستنفدة لألوزون؛ للتفتيش اإللزامي على  الخطلترخيص على حديث لنظام و

للمواد جديدة الخلطات على األقل لكشف الالمواد المستنفدة لألوزون بوابات للتعرف على خمسة 
موظفي لتوعية إجراء حلقتي عمل تدريب موظفي الجمارك، و ومواصلة؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي)؛ 20,000 ،اليونيبنفاذ (اإل

لمواد لمستھلكين من خالل تدريب أكبر لمستخدمين النھائيين ألكبر ا مواصلة تقديم المساعدة التقنيةو  ) ب(
 دليلوضع و؛ نيوحدتين استصالح أخريتكليف وشراء وفي البلد؛  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الستبدال صغير بديلة، والشروع في مشروع تجريبي  كغازات تبريد الھالوكربونيةالمواد الستخدام 
الفنادق بفي مكيفات الھواء  290-الھالوكربونيةبالمواد  22- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )؛دوالر أمريكي 66,500، اليونيدوالصغيرة في مدينة كوكا؛ (

طن من قدرات استنفاد  14.96طن متري ( 136 إزالةإلى  إندورارمااالنتھاء من تحويل وأدى    (ج)
قة الخلط الواردة في البوليوالت سابب 141- الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد األوزون) من 

 المستوردة (اليونيدو)،

  دوالر أمريكي). 20,000 ،اليونيدومشروع الرصد والتقييم ((د)  

  

  وتوصيات األمانة تعليقات

  التعليقات

 التشغيليةنظام التراخيص 

استلم كوادور واللجنة التنفيذية، اإلتفاق بين حكومة االوعلى النحو المطلوب بموجب  63/17لمقرر وفقا ل   .7
 لمواداصادرات للتراخيص والحصص لواردات ووجود نظام وطني على من الحكومة  تأكيد

 وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. الھيدروكلوروفلوروكربونية قابل لإلنفاذ

بين المواد المختلفة  ووزعت اتددت بالكيلوجرامحُ  2013عام حصص  وأشارت األمانة إلى أن  . 8
من  لألطنان المحددةتحويل الحصص  وعند. الھيدروكلوروفلوروكربونية لمواداالتي تحتوي على المخلوطات و

البلد لخطر عدم  يتعرضاستخدام الحصة المحددة بالكامل، قد  ةاألمانة أنه في حال أشارتقدرات استنفاد األوزون، 
 تحديدعلى قرار  إلعداد تعديل اإلكوادور إلىالمساعدة  قدمت، على ھذا األساس، هاليونيدو أن وأوضحاالمتثال. 

حصص  لتحديد معدالنظاما في غضون األسابيع المقبلة،  يهالمنتظر الموافقة علالقرار الجديد ويحدد الحصص. 
أن حكومة  أيضا اليونيدووذكرت االتساق مع خط األساس واالتفاق.  بما يضمنمن قدرات استنفاد األوزون  األطنان

واإلنتاجية لوزارة الصناعة يكون  أنه من خالل بوابة الجمارك المعمول بھا،ب قدمت تأكيدا مكتوبا مجدداكوادور اإل
لمواد المستنفدة لألوزون من أجل ضمان االمتثال رفض أي استيراد ل أو تعريفالأو  التصريح امتياز حق )لميبرو(ا

  ألھداف بروتوكول مونتريال.

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتغير خط األساس

من قدرات استنفاد األوزون،  اطن 17.49 عندلالمتثال دد خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حُ   . 9
كما ھو  2010و  2009 يمن بروتوكول مونتريال لعام 7على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

و  2009 يالبيانات المبلغ عنھا في عام مراجعةكوادور اإل، طلبت حكومة 2012في عام و. 1مبين في الجدول 
لبعض الواردات. وأوصى  تخدمةالمسوحدات الوزن الرسوم الجمركية و قواعد دونةمبسبب التضارب في  2010
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للجنة التنفيذ  التاسع واألربعينفي االجتماع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بيانات استھالك لتنقيح خط األساس ب
 الذي أنشئ األساس الجديدخط و). XXIV/16لألطراف (المقرر الرابع والعشرينفي االجتماع  والموافقة عليه

طن من قدرات استنفاد األوزون، كما ھو مبين في الجدول  23.49 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لإلكوادور ھو
ي مشابھا جدا لذلك الذلمرحلة األولى المناسب ل لتمويلامستوى سيكون األساس، خط على الرغم من الزيادة في و. 1

 ،منخفضا ذو حجم استھالك بلد اإلكوادور تعندما اعتبر الخامس والستينماع في االجت سبقت الموافقة عليه
  وبالتالي ال توجد تعديالت على مستوى األموال المعتمدة.

  المقدرة) 2012، 7المادة  2011-2007كوادور (اإلفي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . استھالك 1الجدول 

  المادة

  خط األساس المنقح  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس بخطة إدارة إزالة 

 طن متري
طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون
 طن متري

طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون

2009 2010  
خط 
 األساس

2009 2010 
خط 
 األساس

2009 2010 
خط 
 األساس

2009 2010 
خط 
 األساس

 21.02 18.34 23.71 382.27 333.54 431.00 16.51 13.10 19.92 3.14 238.16 362.12  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.86 1.03 0.69 7.84 9.40 6.28 0.62 0.77 0.46 5.60 6.99 4.20 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.18 0.19 0.17 9.18 9.62 8.75 0.27 0.28 0.27 13.73 13.89 13.57 123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.20 1.39 1.01 18.45 21.39 15.51 0.09 0.18 - 1.38 2.75 - ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.22 0.27 0.16 9.98 12.50 7.47 - - - - - -  124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 23.49 21.24 25.74 427.73 386.45 469.01 17.49 14.32 20.65 320.84 261.80 379.89 اإلجمالي

  

 ھائال اكوادور في بيانات برنامجھا القطري استھالكاإلذكرت  2012وأشارت األمانة إلى أنه في عام   . 10
في المائة أعلى  69 بما يعادل، من قدرات استنفاد األوزون اطن 35.34 قدره 22-للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

كان  ذلك اليونيدو أن تد األوزون. وأوضحمن قدرات استنفا اطن 21.02وھو  االستھالك المنقح لھا أساسخط من 
اآلثار الناجمة عن عدم  أحدأن بعلم مع العدم اليقين بشأن التصديق على تعديل بيجين. لرد فعل من المستوردين 

مما جعل ، 2013 /كانون الثانييناير 1في من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أي بالتصديق كان وقف التجارة 
عملية  اإلكوادوربمساعدة اليونيدو واليونيب، أكملت و. غازات التبريدنقص في التخزين لتفادي يسرفون ن يالمستورد

المرتفع للواردات  مع ھذا المستوى هأن ومن المتوقع. 20132 /كانون الثانييناير 31التصديق على تعديل بيجين في 
بشكل  2013للواردات في عام  ةمطلوبال 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كمية ، ستنخفض 2012في عام 

  مونتريال.لبروتوكول األول للھدف البلد على تحقيق االمتثال  مما يساعدكبير 

 المسائل التقنية

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبالقضاء على استخدام  تعھدتكوادور اإلوأشارت األمانة إلى أن   . 11
في تضمين لنظر من اليونيدو ا، وطلبت 2017 /كانون الثانييناير 1 بحلولكعامل تنظيف في التبريد  ب141

ھذه الممارسة ووجود طرق بديلة. ل عد المحدد نظرا لطبيعة االنبعاثاتاألنشطة لتحقيق ھذا الھدف قبل المو
تم معالجة وست بالفعل في تدريب التبريد ةنمتضماليونيدو أن الممارسات الجيدة في تنظيف دوائر التبريد  وأوضحت

  .ھو نفس التاريخھذه المسألة خالل الشريحة الثانية. ومع ذلك، ال يزال التاريخ المحدد للحظر 

القابلة  غازات التبريدلالمتصلة باالستخدام اآلمن المسائل الفنية السياسات واليونيدو ناقشت األمانة مع و   .12
أوضحت اليونيدو أنه ال في البالد،  المواد الھالوكربونيةتقديم مزيد من التفاصيل عن نھجھا إلدخال  وعند .لالشتعال
ة على المواد في أجھزة تكييف الھواء القائم الھيدروكلوروفلوروكربونية للمواد كبديلترويجھا بذلك يقصد 

كجزء من تدريب  290-ھالوكربونية ىإلبالنوافذ تم تحويل بعض مكيفات الھواء و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
  كما ھو مبين في موقع أمانة األوزون.    2
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لفنيين والمدربين. ل كغازات للتبريدالھالوكربونات الوعي في البالد والبدء في إدخال مفھوم  إلذكاءلمدربين التبريد ل
ج الستخدام '، وتروةبوليتكنيك الوطنيالھالوكربونات في 'جامعة وتدعم اليونيدو أيضا دراسة عن استخدام 

لحكومة لتحديث الدعم الموازي لاليونيدو  وستقدم لفتح أسواق لھا.من خالل المستوردين والموردين  الھالوكربونات
 .السالمة وإعداد بروتوكوالت وكتيبات الھالوكربونات كغازات للتبريدالتشريعات إلدخال استخدام 

أھمية العملية والخدمة والمعايير، تتناول اليونيدو أن الشريحة الثانية س أوضحتمزيد من المناقشة، الوبعد   . 13
الھدف الرئيسي سيكون . والھالوكربوناتاستخدام بتنظيم وجميع المواضيع ذات الصلة التركيب، والسالمة، والو
الھالوكربونات كغازات تدريب المدربين، والعمل على التشريعات والمعايير الستخدام والوعي،  ھو إذكاءلشريحة ل

حيث أن تحويل في الوقت الحاضر الو عدم تنفيذ المزيد من المشاريع التجريبية إلعادة قررت اليونيدو. للتبريد
في مرحلة مبكرة، ومع ذلك، ال تزال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كبدائل الھالوكربونات إدخال استراتيجية 

الذي تم ن ارات الستخدام البروبيخيالمكانيات وأفضل اإلستواصل اليونيدو مساعدة البلد في تقديم البديل والبحث عن 
  بالفعل.استيراده 

  الخطة الوطنية لإلزالةرصيد األموال بموجب 

، الخامس والستين االجتماعفي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أثناء استعراض تقديم   . 14
. وفقا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدعمالخطة الوطنية لإلزالة  ه سيتم إعادة تركيزتم االتفاق على أن

بقيمة واستخدام الرصيد غير المنفق الخطة الوطنية لإلزالة االنتھاء من جميع أنشطة ب لذلك، يتعھد اليونيب
، قدم اليونيب تقارير التحقق االجتماع التاسع والستين. وفي 20123تموز  دوالر أمريكي بحلول يوليه/ 193,155

 وبالتالي حدد. ميبرو بسبب التأخير في فتح حساب مصرفي خاص فيجاريا المعلقة وأشار إلى أن المشروع ال يزال 
  .2013 في شھر يوليه/تموزالخطة الوطنية لإلزالة من  موعد االنتھاء

ال يزال الخطة الوطنية لإلزالة  بموجب اإلنفاقفي استعراض التقرير المرحلي الحظت األمانة أن و  .15
 فتحأن  اليونيب. وأوضح بھا المتعھدتحقيق النواتج  ضئيلة إلىإشارة  وتوجد)، دوالر أمريكي 45,000( منخفضا

على دعم المرحلة الخطة الوطنية لإلزالة تركز األنشطة الجارية في إطار توكان مصرحا به مصرفي الحساب ال
. وبعد مزيد من الغير رسميينالثانية من التدريب الجمركي وتوسيع نطاق التدريب وإصدار الشھادات للفنيين 

، الخطة الوطنية لإلزالةسيتم االنتھاء من  2013/كانون األول ديسمبر 31، تم االتفاق على أنه اعتبارا من المناقشات
أن يقدم تقريرا عن ھذا  من اليونيب سيطلبو. بحلول ذلك التاريخ ى الصندوقإل األموال متبقي من عاد أي رصيديوس

  للجنة التنفيذية. الثاني والسبعينفي االجتماع 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاتفاق تنقيح 

ساس األخط  قبل إنشائھا لإلكوادورخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة على   . 16
خطة إدارة إزالة المواد . وفقا لذلك، في الموافقة على له لالمتثاللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

("األھداف  أ-2 رفقمال، تحديث أخرى أمور من بينطلبت اللجنة التنفيذية من األمانة،  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا  العواقب مستوياتبالستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة األقصى لحد للرقام األ بتعديلتفاق الل") واألموال

والتي وافق  7كوادور بموجب المادة اإل)). واستنادا إلى البيانات المنقحة التي أبلغت عنھا حكومة ھ( 65/25ر مقرل(ل
فقرات  لإلزالة، تم تحديثوجدولھا الزمني المنقح  )XXIV/16لألطراف (المقرر الرابع والعشرينعليھا االجتماع 

جتماع االفي  أبرمذلك الذي يحل محل االتفاق المحدث جديدة لإلشارة إلى أن  وأضيفت فقرة، االتفاق ذات الصلة
لتقرير النھائي لكامل بااالتفاق المنقح ا وسيرفق، كما ھو مبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. الخامس والستين

                                                 
، لتقديم تقارير الخطة الوطنية لإلزالةاإلسراع في إنجاز األنشطة المتبقية في إطار ب) اليونيب واليونيدو 3) و (ج) (2(ج) ( 65/10المقرر طالب    3

تنفيذ  عن اكتمال السابع والستينوتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا  2010و  2009 لعامي يةالـكلوروفلوروكربونمن استھالك المواد التحقق 

  .الخطة الوطنية لإلزالة
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 التوصية

 :بأن جنة التنفيذيةللاتوصي أمانة الصندوق    .17

خطة إدارة إزالة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من  تحاط  (أ)
 لإلكوادور؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

من االتفاق بين  أ-2أ و -1 رفقينموال، 2و  1أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرتين ب تُخطرو  (ب)
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كوادور واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس اإلحكومة 

الذي محدث يحل  محل جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق الال 16فقرة أضيفت ، وله لالمتثال الذي أنشئ
 ، على النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛الخامس والستينجتماع االفي  أبرم

المواد في استھالك  إلجمالي الخفض المستدامأن نقطة البداية المنقحة بكذلك  تُخطرو  ) ج(
طنا من قدرات استنفاد األوزون، وتحسب باستخدام  44.16ھي الھيدروكلوروفلوروكربونية

 من قدرات استنفاد األوزون المبلغ اطن 21.24من قدرات استنفاد األوزون و اطن 25.74استھالك 
من بروتوكول مونتريال، باإلضافة  7على التوالي، بموجب المادة و، 2010و  2009 يلعام عنھا
 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن قدرات استنفاد األوزون من  اطن 20.67إلى 

 بوليول المخلوطة مسبقا المستوردة؛الواردة في أنظمة ال

 /ستستمر حتى ديسمبرية الــكلوروفلوروكربونالمواد الوطنية إلزالة  خطةالأن تنفيذ وتخطر ب  ) د(
الرصيد المتبقي بحلول ذلك التاريخ إلى الصندوق  اليونيب بإعادةلب ا، وتط2013 األولكانون 

الخطة الوطنية  االنتھاء من تنفيذ والسبعين عنالثاني وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا 
 .إلزالة المواد الــكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  على الشاملةتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة و  . 18
، 2016حتى  2013من يحة للفترة والخطط المماثلة لتنفيذ الشرلإلكوادور، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  مبين في الجدول أدناه:المع تكاليف الدعم المرتبطة بمستوى التمويل 

مويل المشروع ت  عنوان المشروع 
(بالدوالر 
  ي)األمريك

تكاليف الدعم 
(بالدوالر 
  األمريكي

الوكالة 
  المنفذة

(المرحلة األولى، الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
  الثانية)

  اليونيدو 6,488 86,500

(المرحلة األولى، الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 الثانية)

  اليونيب 2,600 20,000
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  األول المرفـق
  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة إكوادورحكومة بين  معدلالتّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" إكوادور التفاھم بين حكومةالمعدل ھذا االتفاق  مثّلي 1

 15,27واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 

  .مونتريال

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

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

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

(االستھالك المؤھل 3-6-4و  3-5-4و 3- 4- 4و 3-3-4و  3-2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
  .المتبقي) من كل من المواد

واللجنة التنفيذية في االجتماع  إكوادوران ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. الخامس 

  

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  

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

 21.02 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.22  األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 23.49 األولى جيم  المجموع الفرعي

في  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليول السابق الخلط المستورد

  20.67 

 44.16    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف

تخفيضات جدول  1-1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون)

ال   ال يوجد
  يوجد

 ال يوجد 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون) 

ال   ال يوجد
  يوجد

 ال يوجد 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

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

 (دوالر أمريكي)

940 531 
1  

0  500 86  0   500 86  0 500 86  0 000 55  440 846 1  

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

896 114  0 488 6  0 0 487 6  0 487 6  0 125 4  483 138  

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

000 30  0 000 20  0  000 30  0 000 25  0 000 10  000 115  

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

900 3  0 600 2  0 0 900 3  0 250 3  0 300 1  950 14  

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

940 561 1  0 500 106  0 0 500 116  0 500 111  0 000 65  440 961 1  

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

796 118  0 088 9  0 0 387 10  0 737 9  0 425 5  433 153  

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

736 680 1  0 588 115  0 0 887 126  0 237 121  0 425 70  873 114 2  

 7.36  أطنان قدرات استھالك األوزون)على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( المتفق 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 13.66  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0.86  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 ال يوجد  قدرات استھالك األوزون) أطنانب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3

 0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4-3-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-2-3

 0.18  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون4-3-3

 0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من 4-4-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-4-2

 1.20  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (142-المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل 4-4-3

 0.00  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق( 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون4-5-1

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-5-2

 0.22  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون4-5-3

4-6-1
أطنان قدرات السابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق(ب  في البوليوالت 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

 14.96  استھالك األوزون)

4-6-2  
أطنان قدرات ب  في البوليوالت السابقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 n/a  استھالك األوزون)

4-6-3  5.71  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  في البوليوالت السابقة الخلط (141-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك 

------------ 
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