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 التالي:األمانة بشأن مقترح المشروع وتوصية تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات 
 

 اإلزالة
 
 واليونيب  بييوئنديلا        )یاألول حةيالشر ة،ي(المرحلة الثان ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بيرو

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  (رئيسية) اليونيب واليوئنديبي  )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  22.21  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2016   السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوى  اإليروسوالت  كيميائي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  استھالك القطاع
   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.0      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.4    1.4      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
الوارد  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  في البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة
 23.9       23.9 

 0.4    0.4       ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 20.3    20.3       22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 26.88  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 26.88   :2010-2009ط األساس لفترة خ

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 23.14  المتبقي: 3.74  موافق عليه بالفعل:

 
  المجموع  2020ما بعد    2019 2018 2017  ) خطة األعمالخامسا(

 5.38  2.69  2.69  وزون)لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األإزالة المواد المستنفذة   اليوئنديبي

 502,020  251,010  251,010  التمويل (دوالر أمريكي)

 2.24 1.70  0.27 0.27  )وزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األ اليونيب

 196,029 157,173  25,000 13,856  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاح 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

 غير متاح 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

 1,167,000 116,700 0 0 350,100 0 0 350,100 0 350,100  تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 81,690 8,169 0 0 24,507 0 0 24,507 0 24,507  تكاليف الدعم

 208,000 20,800 0 0 62,400 0 0 62,400 0 62,400  تكاليف المشروع اليونيب

 27,040 2,704 0 0 8,112 0 0 8,112 0 8,112  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

412,500 0 412,500 0 0 412,500 0 0 137,500 1,375,000 

ر الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالإجمالي تكاليف 
  أمريكي)

32,619 0 32,619 0 0 32,619 0 0 10,873 108,730 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر 
  أمريكي)

445,119 0 445,119 0 0 445,119 0 0 148,373 1,483,730 

 

  )2017) طلب التمويل للشريحة األولى (سابعا(

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

 24,507            350,100  اليوئنديبي

 8,112              62,400     اليونيب
  

  ُمبين أعالهال على النحو) 2017الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:
  ينظر فيه بصفة فردية  توصيات األمانة:
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  المشروعوصف 

من خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان رو،يحکومة ب نيابة عن ة،يسيالوکالة المنفذة الرئ هبصفت بي،يوئنديقدم ال  - 1
دوالر  1,166,775تتألف من  ،یکيأمر دوالر 1,483,489 قدرھا ةيبتکلفة إجمال ةالھيدروکلوروفلوروکربونيالمواد 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمريكي والرد 81,674 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال یباإلضافة إل کي،يأمر

دوالرا أمريكيا لبرنامج  27,040 بقيمةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكاالت  208,000، و(اليوئنديبي)
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالمرحلة الثان ذيتنف ؤدييسوف  1قدمت أصال. حسبما، (اليونيب) األمم المتحدة للبيئة

 ةيدروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھ 14,40إزالة  یإل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
في  67,5بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھاستھالك الھدف المتمثل في خفض خط أساس  من أجل تحقيق

  قدمت أصال. حسبما، 2025المائة بحلول عام 

المطلوبة  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان یاألول حةيالشرقيمة تبلغ   - 2
دعم الوکالة  فيتکال یباإلضافة إل کييدوالر أمر 606,475من  تألفت کييدوالر أمر 732,661في ھذا االجتماع 

 9,633 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال یباإلضافة إل کييأمر دوالر 74,100و  لليوئنديبي، کييدوالر أمر 42,453 بقيمة
  كما قدمت أصال. ،لليونيب کييدوالر أمر

  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول ذيتنف حالة

في  رويلب ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول یعل ةيذيوافقت اللجنة التنف  - 3
 ةيبتکلفة إجمال ،20152في المائة بحلول عام  10بنسبة من أجل تحقيق خفض  نياجتماعھا الثامن والست

قدرات استنفاد األوزون من  منطن  1,79دعم الوکالة إلزالة  فيتکال شاملة کييدوالر أمر  310,110قدرھا
في  22 -دروکلوروفلوروکربونيمن قدرات استنفاد األوزون من الھطن  1,95ب و 141- دروکلوروفلوروکربونيالھ

 .ديقطاع خدمة التبر

 المحرز في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى التقدم

الذي تم تعزيزه خالل تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد المواد وحصص خيص التر ابيرو نظام تملك  - 4
المستوردين يطلب من و ،حصص االستيراد السنوية من خالل قرارات إداريةوزارة اإلنتاج  وحددتالمرحلة األولى. 

ة على المواد لتسجيل. وأعد دليل بشأن إجراءات استيراد المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائماوالموزعين 
وضعت وتيسير تفعيل نظام التراخيص والحصص ورصد وإنفاذ ضوابط االستيراد. من أجل المستنفدة لألوزون 

کانون  /ريناي 1اعتبارا من  النقيب 141-دروکلوروفلوروکربونيلواردات الھ(صفر)  صفريةحصة  رويحکومة ب
حظر الدائم في فرض المناقشة  أثناءب النقي 141- دروکلوروفلوروکربوني. ولضمان استدامة إزالة الھ2017 ثانيال

  الموافقة على الحظر الدائم. تتمحتى واردات إصدار حصة سنوية صفرية لل ستستمر الحكومة في، مجلس النواب

 ديمعدات التبر الستيراد ةيإذن من وحدة األوزون الوطن یالحصول عل شرط ةياإلضاف ريوتشمل التداب  - 5
تكييف ولتبريد ااإللزامية للحاويات أو معدات  والعنونةمستنفدة لألوزون؛ مواد  یالھواء التي تحتوي عل فييوتک

لطاقة ام اءة استخداكفب خاصةعنونة و؛ إرغاءأو عامل  كغاز تبريدوالمواد المستخدمة  المحتوىنوع  تبين التيالھواء، 
  ؛ وفرض عقوبات على عدم االمتثال لھذه التدابير.لجميع المعدات واألجھزة

 
وحصص المواد  صينظام ترخ یعل جمركي سمسار تخليص 25ضابط جمارك و  وخمسينستة  بيتم تدر  - 6
 الموجودب 141- دروکلوروفلوروکربونيالھالكتشاف الفني  ليوالتحل الجمارك نيوقوان ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

                                                 
  .(اليوئنديبي) بيرو إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي نتاج اإلمن وزارة  2017 آب /أغسطس 7 المؤرخ للخطابوفقا    1
  .نيفي االجتماع الخامس والسبع 2016عام  یحت ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول ذيتم مد فترة تنف   2
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 وادالمالتخلص التام من و زو،يأمن خزانات  دي، وأخذ عينات غازات التبرالمخلوطة سابقاالمستوردة  والتيفي البول
  .المحجوزة المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون

 
بشأن  دةيأربع مجموعات من المعدات واألدوات الخاصة بالممارسات الج عيتم توز د،يفي قطاع خدمة التبر  - 7

معدات وانات سطواو ديغازات التبر ومعرفاتالھواء (أي وحدات االسترداد ومضخات التفريغ  فييوتک ديخدمة التبر
 1000مدربا و  70تلقى  ، وديالتبرعلى  بيتدرال مراكز ی) علديوغازات التبر رةيالھواء الصغ فيياللحام ووحدة تک

لجيدة ممارسات ايد والأنظمة التبر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغسلتدريبا على التكنولوجيات الخالية من  افني
فيديو  رطةأش اجإنت؛ وتم فنية 30للنساء بمشاركة  خاصة دورة تنظيم، بما في ذلك الھواءمجال التبريد وتكييف في 
  ف.في أنشطة التنظيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدائل ات تدريبية عن أفضل الممارسات ووكتيب

 
 يصوسمسار تخل ضابط جمارك 50 عددل بيالتدر ريتوف تمي، س2017وخالل النصف الثاني من عام   - 8

 نماذج ةتوستقدم س الجمارك مكاتب یمتعددة علال غازات التبريد معرفاتثالثة  عيتوز تميوس ،جمركي إضافيين
ختبرات ات الموسيتم توفير أدو الجيدة؛مركز الممارسات  ی(تشمل الضاغط والمبخر والمکثف) إل ديللتبر تدريبية
 وجمعيةب سطوانات) لمعاھد التدرياومعدات اللحام والتبريد من غازات غازات التبريد وعينات  معرفات(مثل 

ع الفنيين یإضافي إل بيتدر وسيقدم أيضاالتبريد.  من المواد  ةيالخال التقنيات على نيوالموزِّ
  .ديلتبرلغسل معدات ا ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 

 الصرف حالة
 
المبلغ في المائة) من  84دوالر أمريكي ( 236,977، تم صرف مبلغ قدره 2017 آب /أغسطس حتى  - 9

دوالر  45,694المبلغ وقدره  باقي حتى اآلن. وسيتم صرف المعتمد أمريكي دوالر  282,671 اإلجمالي وقدره
  .2017خالل عام  أمريكي

  
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةمن خطة إدارة  ةيالمرحلة الثان

 
 في بيروللتمويل المؤھل المتبقي  االستھالك

 
المرتبطة  ةيدروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھ 3,74 الكمية بعد خصم  - 10

ستھالك المواد ا بلغي ة،يطن من قدرات استنفاد األوزون المقترحة للمرحلة الثان 14,40الكمية و یبالمرحلة األول
في  نيمبال حوعلى الناستنفاد األوزون،  تطن من قدرا 8,74 ليللتمو المتبقي المؤھل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  .1الجدول 
 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ليالمؤھل للتموالمتبقي  دروکلوروفلوروکربونيالستھالك الھ: عرض عام 1 الجدول

 نقطة البداية  الھيدروكلوروفلوروكربون
الخفض في 

المرحلة 
  األولى

االستھالك 
 المتبقي

الخفض في 
المرحلة 
 الثانية

االستھالك 
 المتبقي

 7.90 23.851.9521.9014.00 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
- الھيدروكلوروفلوروكربون

123 
0000 0 

 0.05 0.01 0.06 0 0.06 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0 1.79 1.79 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.79 0.39 1.18 0.00 1.18 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 8.74  14.40 23.14 3.74 26.88المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
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 يالقطاع والتوزيع دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ
 

في  دروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من الھ 22,21عن استھالك  رويأبلغت حکومة ب  - 11
 بنسبةأقل و ةيدروکلوروفلوروکربونيخط أساس استھالك المواد الھمن  في المائة 17,4بنسبة  قلأ، وھو 2016عام 
اد األوزون). طن من قدرات استنف 24,19( ةيذيمع اللجنة التنف اتفاقھافي  المذكورةالحدود  منفي المائة  8,2

ود في ب الموج141-دروکلوروفلوروکربونياألوزون من الھطن من قدرات استنفاد  23,94 ضايواستوردت بيرو أ
  .2016لعام  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ 2الجدول  وضحي. والمخلوطة سابقا والتيالبول

 
  )2016 - 2012للفترة  7المادة  اناتي(ب رويفي ب ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ -2 الجدول

 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 الھيدروكلوروفلوروكربون
      طن متري

 433.29 369.91 374.91 359.69 434.84 451.50 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 1.29 2.98 0 0 0 *123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.77 0.27 0.28 1.02 2.14 1.97 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16.25 13.13 17.62 17.53 9.95 13.16 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 18.15 6.03 2.00 4.31 11.57 10.15 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 470.46 390.63 397.79 382.55 458.5 476.78 )متري(طن مجموع ال
في  الموجود ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة**خلوطة سابقا مالبوليوالت ال
 غير متوفر 217.67 295.58 230.37 842.78 98.04

       طن من قدرات استنفاذ األوزون
 23.85 20.35 20.62 19.78 23.92 24.83 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 *123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06 0.01 0.01 0.02 0.05 0.04 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79 1.44 1.94 1.93 1.09 1.45 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18 0.39 0.19 0.28 0.75 0.66 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88 22.21 22.82 22.01 25.81 26.98 )طن من قدرات استنفاذ األوزون( المجموع
في  الموجود ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  خلوطة سابقا المستوردة**مالبوليوالت ال
 غير متوفر 23.94 32.51 25.34 92.71*** 10.78

 ةيأو في نقطة البدا يةالھيدروکلوروفلوروکربونالمواد في خط أساس  يدرج، وبالتالي لم 2015قبل عام  123- دروکلوروفلوروکربونيالھ يستھلك* لم 
 .ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ في اإلجمالية ضاتيللتخف

 ** تقارير تنفيذ البرامج القطرية.
حدة األمم المت ي اتفاقيةالستضافة الدورة العشرين لمؤتمر األطراف فولبناء الھياكل،  يوريثانالبول وة*** زيادة مؤقتة بسبب زيادة الطلب على رغ
 .2014 كانون األول /ي ديسمبراإلطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في ليما ف

 
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  21,22 استيراد 20163التحقق لعام  ريأکد تقر  -12
(وفقا  2017ب لعام 141-دروکلوروفلوروکربونيللھ راديلم تصدر حصص استو ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

في المائة  10بخفض االستھالك بنسبة  ھابيرو الوفاء بالتزام))، وتواصل 3(أ) ( 75/63اللتزام الحکومة في المقرر 
  من خط األساس.

 
  والبدائل ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ أسعار

 
يمكن أن  2017والبدائل. ويقدر أنه في عام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ أسعار 3يبين الجدول   - 13

غرام على كيلو أمريكي/ دوالر 33 كيلوغرام و أمريكي/ دوالر 28إلى  R-290و  R 600a المادتين سعرينخفض 
  زداد.ي، ألن استخدامھما بدأ التوالي
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/47 
 

6 

 
  في بيرو (دوالر أمريكي / كيلوغرام)غازات التبريد البديلة و ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھأسعار  -3 الجدول

 السنة
الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
 الھيدروكلوروفلوروكربون

 أ134فلوروكربونالھيدرو 22
  المادة 

R-404A 
  المادة 

R-406ª  
  المادة  

R-407C  
  المادة

R-410A 
  المادة 

R-507A 
  المادة

 R-600a 
  المادة 

R-290  
  المادة

R-717 

2012 7.063.95 11.4120.389.8013.72 9.44 12.94     3.30 

2013 7.063.38 8.669.828.239.80 7.17 9.80     2.10 

2014 8.704.31 6.769.046.698.03 6.95 7.69     2.70 

2015 9.974.96 5.517.265.875.87 6.38 5.87     2.70 

2016 13.368.35 4.006.397.256.70 6.70 5.90 45.00 90.00 2.70 
 .2017المصدر: برودوس 

 
  بين القطاعات الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد توزيع ا

  
 عيتوز 4الجدول  وضحي. و2017 سانين /أبريل 19في  2016البرنامج القطري لعام  ذيتنف ريقدم تقر  - 14

 القطاعات. نيب ةيدروکلوروفلوروکربونياستخدام المواد الھ
 

  )2016 لعام البرنامج القطري ذيتنف ري(تقر والمادةحسب القطاع  المواد الھيدروکلوروفلوروکربونيةاستخدام  عيتوز -4 الجدول
 استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون المادة القطاع

طن  (%)  طن متري
    متري

طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون

طن من  (%)
قدرات استنفاذ 

 األوزون 
 44 20.35 61 369.91 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون خدمات التبريد وتكييف الھواء
 3 1.44 2 13.13 ب*141 -الھيدروكلوروفلوروكربون خدمات التبريد وتكييف الھواء
 1 0.39 1 6.04 ب1421 -الھيدروكلوروفلوروكربون خدمات التبريد وتكييف الھواء
 0 0.03 0 1.29 123 -الھيدروكلوروفلوروكربون خدمات التبريد وتكييف الھواء
 0 0.01 0 0.27 124 -الھيدروكلوروفلوروكربون خدمات التبريد وتكييف الھواء

مجموع خدمات التبريد وتكييف 
الھواء

 390.64 64 22.21 48 

 52 23.94 36 217.67 ب**141 -الھيدروكلوروفلوروكربون  رغوة البوليوريثان
 100 46.15 100 608.31 المجموع

 .2017 كانون الثاني /يناير 1 فيالنقي  ب141- إزالة الھيدوركلوروفلوروكربون ت* تم
 .المخلوطة سابقا المستوردة والتيبولالفي  الموجود** 

 

 ةالمستخدم المواد الھيدروکلوروفلوروکربونيةفي المائة من  94 نسبة 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ مثلي  -15
األخرى المستخدمة في ھذا القطاع فھي  ةيدروکلوروفلوروکربونيفي قطاع الخدمة. أما المواد الھ

-دروکلوروفلوروکربونيالھو د،يفي دوائر التبر تتنظففي المائة) کعامل  3,36ب (141- دروکلوروفلوروکربونيالھ
في المائة) و 0,07( 124-دروکلوروفلوروکربونيالھالمباني، و ديفي المائة) المستخدم في أجھزة تبر 0,33( 123
-Rو  R 406a كجزء من الخلطات والمادتان انفي المائة) المستخدم 1,54( ب142- وندروکلوروفلوروکربيالھ

409a التبريد المنزلي التي ال تزال قيد التشغيل. أجھزةفي  12-للھيدروفلوروركربون كبديل  
 

وحوالي  ،في كل منھا الصعيد الوطني تضم أكثر من خمسة فنيين ممتدة علىحلقة عمل  150حوالي  وتوجد  - 16
لى التبريد عب . ويتم توفير التدريفنيا  6,000قطاع الخدمات حوالي يشملحلقة عمل أصغر حجما. وعموما،  1,500

حصول متخصص والالتدريب التلقي  من لطالب اختيارياامكن تخاصة حيث يات تعليمية مؤسسفي بيرو من خالل 
ي ناتي) ھ(سي للتدريب في مجال العمل الصناعيرسمية معترف بھا في سوق العمل. والخدمة الوطنية على شھادة 

  أكبر مؤسسة على الصعيد الوطني.
 

  .رويفي ب دياألخرى في قطاع خدمة التبر ديوغازات التبر 22- دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ 5الجدول  نيبي  - 17
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  ) (طن متري)2015( دياألخرى في قطاع خدمة التبر ديوغازات التبر 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ استخدام -5 الجدول

 أ134-الھيدروفلوروكربون 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ القطاع الفرعي
  المادة

R-404A 
  المادة

R-507A 
  المادة 

R-507 
  المادة  

R-407C
  المادة

R-422D 

التبريد 
 التجاري

 0.28 0.77 2.48 14.704.392.57 21.82  قائم بذاته
 0.13 0.37 1.19 7.022.101.23 10.42 المكثفوحدات 

 0.23 0.65 2.10 12.433.722.17 18.45 النظام المركزي
 0.17 0.47 1.52 9.022.701.57 13.38 التبريد الصناعي
 0.03 0.08 0.24 1.440.430.25 2.14 تبريد وسائل النقل

 3.18 8.86 28.66 169.8050.7529.64 251.98 تكييف الھواء المنزلي
 0.11 0.30 0.97 5.731.711.00 8.51 تكييفات الھواء األخرى
 0.57 1.60 5.18 30.709.175.36 45.55 أجھزة تبريد المباني

 0.03 0.09 0.30 1.790.540.31 2.66 تكييف ھواء وسائل النقل
 4.73 13.19 42.64 252.6475.5144.10 374.91 إجمالي االستخدام

 1 2 5 3195 46   إلجمالي االستخدام  (%)

  
 مکنيالتي  منخفض عالميعلى إحداث احترار ذات القدرة  22- دروکلوروفلوروکربونيلھابدائل تشمل   -18

 للمساكن لھواءا فييفي تک دروکربونيالھ یالقائمة عل اي: التکنولوجالتبريد وتكييف الھواء قاتيفي تطب إدخالھا
 ی(عل فيالتکث حداتوفي   R-744والتكنولوجيا القائمة على المادةالقائمة بذاتھا؛  رةيالتجاري الصغ ديووحدات التبر

 المشتركة وكربونوأنظمة الھيدر ،)22-دروکلوروفلوروکربونيالھ یالنظم المعتمدة عل عن فھايتکال ارتفاعالرغم من 
يوجد حاليا في المركزية، مع مراعاة أنظمة السالمة ( للنظم R-744 المادة) مع R-717أو المادة (غير المباشرة 
  .السالمة ظمنمع مراعاة ، مبردات المبانيفي الھيدروكربون )؛ و R-744الھيدروفلوروكربون/ المادةالسوق أنظمة 

 
القدرة على  األكثر شيوعا في السوق ھي غازات التبريد ذاتبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   - 19

)، R-407Cو  R-507و  R-410Aو  R-404A الموادو أ134-الھيدروفلوروكربون(مرتفع عالمي إحداث احترار 
لرئيسية التي ا العقبات. وR-600a المادة علىجميع المعدات الجديدة حتوي حيث تباستثناء قطاع التبريد المحلي، 

 فراھي التكلفة والتومنخفض عالمي ذات القدرة على إحداث احترار تعرقل إدخال بعض غازات التبريد 
مة. السال نظم وافرمن خالل ت ةيدروکربونيالھ ديدعم التوسع في استخدام غازات التبر تمي). وسالھيدروفلوروأوليفين(

ترار ث احإحدا یذات القدرة عل ديإلدخال غازات التبر زمةوضع الشروط الال یعل ةيوسوف ترکز المرحلة الثان
  .منخفض عالمي

 
من  ديالعد وتستھلكه المخلوطة سابقاالمستوردة  والتيفي البولموجود ب 141- دروکلوروفلوروکربونيالھو  - 20

ا اعتماد انثيوريتعتمد منتجات رغاوي البولوالحجم. ومتوسط  ريوبعضھا صغ ثان،يوريالبول تصنيع رغوةشرکات 
 یلالقائمة ع والتيأنظمة البول توردالتي  ةيالنظم األجنب شركاتمن  والتيالبول رادياست یکامال عل

مشروع إلزالة  عدم إدراج رويقررت حکومة ب ة،ي. ونظرا للظروف الحالأساسا دروفلوروکربونيالھ
غاوي خطة قطاع ر ميتقد تعتزم ولكنھا ،في الطلب والتيفي البولالموجود ب 141- دروکلوروفلوروکربونيالھ
  .2020بحلول عام  ثانيوريالبول

 
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  األنشطة

 
 ديأنشطة في قطاع خدمة التبر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيتشمل المرحلة الثان  -21

، 2025ام في ع ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھفي المائة في  67,5بنسبة  خفض قيتحقمن أجل فقط 
 جلمن أدات األدوات والمع ومناولةالمھارات  سينالمتثال. وتھدف ھذه األنشطة إلى تحابخط أساس  تعلقي مايف
رامية إلى للطوعية اابادرات وطنية والمتطلبات القانونية والمالسياسات الغازات التبريد؛ واعتماد وإنفاذ إلدارة اآلمنة لا

مستنفدة ال وادلملمعدات القائمة على اانھاية عمر لراءات سليمة بيئيا اعتماد إجوانبعاثات غازات التبريد؛  خفض
واد المالنھائيين بخفض استھالك  المستخدمين توعيةالوطنية؛ وزيادة  للوائح التنظيميةلألوزون وفقا 

  .منخفض عالميعلى إحداث احترار بدائل ذات قدرة  واستعمال ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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  )أمريكيدوالر 208,000) (اليونيبتعزيز القطاعين القانوني والمؤسسي (
 

  تشمل األنشطة ما يلي:  - 22
 

 ةيبوندروکلوروفلوروکرياستھالك المواد الھ ضبطمن أجل واإلطار القانوني  اساتيالس زيتعز  )أ(
المعنية االمتثال  استراتيجيةإطار قانوني محدث لدعم  ذيتنف): کييدوالر أمر 59,000(
المواد الستيراد وتصدير الحصص وتحديث نظام الترخيص و ،دروکلوروفلوروکربونيلھبا
كشف ة لأجھزتسليم أربعة و ،حسين تطبيق قانون الجمارك المنسقتو ،ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ضابط جمارك 160وتدريب  ،التبريد) على كشف خلطات غازاتقدرات  ذاتغازات التبريد (
ئمة ات القاوالمعد ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھيشاركون مباشرة في إجراءات استيراد الذين 
 ،عليھا

 
 ):کييمرأدوالر  99,000( التبريد وتكييف الھواءتنفيذ نظام إصدار الشھادات للفنيين في قطاع و  )ب(

 سابالكتية وتنظيم زيارات إقليم ودائم إلصدار الشھادات في البلد تقني جاھز للعملإنشاء نظام 
ل التبريد مجافي  افني 300أول  واعتمادية بشأن عملية إصدار الشھادات إنشاء حملة توعو الخبرة

 في إطار النظام الجديد؛وتكييف الھواء 
 

 50,000عال (القابلة لالشتاعتماد وتنفيذ معايير/ مبادئ توجيھية للسالمة بشأن غازات التبريد و  )ج(
قابلة لتبريد الزات اتقييم االحتياجات المحلية للمعايير والمبادئ التوجيھية لتطبيق غا دوالر أمريكي):

تكييف ولتبريد ا داتمعل التعديل التحديثيوضع مبادئ توجيھية تقنية لالستخدام اآلمن / ولالشتعال؛ 
عدات تعال (أي شروط تركيب وتشغيل وصيانة مغازات التبريد القابلة لالشباستخدام الھواء 

مشروعات التي ستدعم تنفيذ ال، وضعتنسخة من المبادئ التوجيھية التي  500التبريد)؛ وإصدار 
 .أيضا ةيالھواء في المرحلة الثان فييوتک دياألخرى في قطاع خدمة التبر

 
  )کييأمردوالر  175,891) (اليوئنديبيالھواء ( فييوتک ديخدمات التبر قطاع

 
  تشمل األنشطة ما يلي:  - 23

 
 عالميعلى إحداث احترار استخدام غازات التبريد ذات القدرة  ممارسات وإجراءات التبريد الجيدة في  )أ(

ممارسات التبريد الجيدة والتعامل السليم  على افني 400تدريب  دوالر أمريكي): 161.800( منخفض
المعدات  لتعديل وتحديث منةاآلجراءات اإل إيضاح، بما في ذلك الھيدروكربونيةمع غازات التبريد 

على  4مجموعة أدوات 35؛ وتوزيع الھيدروكربوناتإلى  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على 
 ؛الصيانةالفنيين وورش 

 
ھواء في ثالث ال فييتکالتبريد و): تعزيز مختبرات دوالر أمريکي 125,000( الفنيةتعزيز المعاھد و  )ب(

 عيوتوق ؛5بيالستخدامھا في برنامج التدر ةيالمعدات واألدوات األساس ريتوفمن خالل  فنيةمدارس 
 بيالتدر امجمن برن موضوعات المنھج الدراسي نيلتضم ةيميالحکومة وثالثة مراکز تعل نيب اتاتفاق

 ة؛يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيوالثان یاألول نيفي المرحلت المحددة
 

 480مدربا و  40 بيتدر ):کييدوالر أمر  124,000الھواء ( فييوتک ديالتبر ييفنل بيبرنامج تدرو  )ج(
 ةيعيالطب ديغازات التبر یعل زيمع الترک لة،يالبد ديوغازات التبرالتبريد الجيدة ممارسات  یعل فنيا

                                                 
وميزان  السوائل واألبخرةمقياس ضغط و تسربوكاشف ال بلية صماماتبعدة خراطيم و عدة لحامو والتفريغ، وھي: محطة الشحن للھيدروكربون   4

  للخرطوشة. مشبكالدقة مع  بالغ
ة مجموعو تبريد وتكييف الھواءوحدة و تفريغمضخة و المخلوطةغازات التبريد لمواد التبريد  كاشفأسطوانات: و التبريدغازات ھي: وحدة استرداد   5

السوائل غط ضمقياس و غازات التبريدتسرب لجميع الكاشف و للھيدروكربونلحام وعدة  الكترونيمقياس و ،وخراطيم وصالت بفتحات ربط جانبية
  وأدلة التبريد. الضغطوجداول درجة الحرارة و مرشحاتو واألبخرة
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 اكتيب 500وتوزيع  ادمنخفض؛ وإعداحترار عالمي إحداث  القدرة علىذات  ديمن غازات التبر رھايوغ
؛ وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الفنيين في قطاع خدمة التبريد رنامج التدريببمحتويات  يتضمنوا اتعليمي

 وتكييف الھواء؛
 

 بيدرت): یکيأمر دوالر 380,375( ديواستصالح غازات التبر تدويرمراکز استرداد وإعادة  وإتمام  )د(
وتعزيز  ؛ديواستصالح غازات التبر تدويرمراکز استرداد وإعادة تشغيل  یعل فنيا 700و  نيمدرب 10

 ديلتبرغازات ا الستصالحخمسة مراكز لالسترداد وإعادة التدوير في خمس مدن؛ وإنشاء مرکز وطني 
 الوطني؛ ديالصع یالمستصلحة عل ديالتبرغازات  یالطلب عل ةيلتلب مايفي ل

 
بريد ذات واستخدام غازات التالھيدروكلوروفلوروكربون تخفيض استھالك من أجل بدائل ال وترويج   (ھـ) 

فنادق محالت السوبر ماركت وال في القطاعات الرئيسية: منخفض عالميعلى إحداث احترار القدرة 
د وتكييف للتبريالنھائيين  ينوالمستخدمفنيا  240: تدريب ثمانية قادة و دوالر أمريكي) 100,000(

 الوارد وروکربوندروکلوروفليھال رييلتغ ةيئيالبالجدوى واالقتصادية و الفنيةتقييم الجوانب  على الھواء
 یلع قائمة ريمعدات غبالمعدات ھذه أو استبدال  ل،يبد ديغاز تبربالھواء  فييوتک ديفي معدات التبر

دمة الممارسات الجيدة لخ عنحالة تصميم وتوزيع كتيبات ودراسات و دروکلوروفلوروکربون؛يالھ
ع متطوعين ماتفاقات الوإبرام ماركت والفنادق؛ السوبر محالت التبريد وتكييف الھواء التي تركز في 

 کربونرودروکلوروفلويالھقائمة على معدات مختارة  صيانة وتحويلالمستخدمين النھائيين من أجل 
  والتخلص منھا.

  
  مريكي)دوالر أ 150,000) (اليوئنديبي( الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  لتشجيعالتوعية العامة 

 
بشأن االستھالك  ةيوصانعي القرار في المؤسسات الحکوم نييالنھائ للمستخدمين ةيسنو ةيحملة توع  - 24

على  لقدرةاالھواء ذات  فييوتک ديالستخدام معدات التبر وخيارات ةيدروکلوروفلوروکربونيالمسؤول للمواد الھ
، نةالصيا) لتوزيعھا على ورش يباتمواد التوعية (الملصقات والكت وإصدار؛ منخفض عالمياحترار  إحداث

  ومخازن توريد المعدات. النھائيين والمستخدمين
 

  )أمريكيدوالر  125,600) (اليوئنديبيالمشروع (وإدارة  تنسيق
 

الوكالة المنفذة  اليوئنديبي بصفته يتحملوسالمشروع في وحدة األوزون الوطنية.  ةوإدارسيتم دمج تنسيق   - 25
طة ميع األنشفيذ جاملة عن تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية، ومساعدة الحكومة في تنكالرئيسية المسؤولية ال

  االستثمارية وغير االستثمارية.
  

  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيتكلفة المرحلة الثان إجمالي
 

 بقيمة ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان ةيقدرت التکلفة اإلجمال   - 26
کلفة الت من حيث بفعالية ديلقطاع خدمة التبر کييدوالر أمر 1,249,175منھا مخص  کي،يدوالر أمر 1,374,775

 یإل ةية الثانفي المرحل المقترحة. وسوف تؤدي األنشطة 74/50وفقا للمقرر  لوغراميک /کييدوالر أمر 4,80 قدرھا
درات استنفاد طن من ق 14,00( ةيدروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھ 14,40إزالة 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  0,01، و 22-دروکلوروفلوروکربونياألوزون من الھ
  ب).142-دروکلوروفلوروکربونياستنفاد األوزون من الھ راتطن من قد 0,39و  124- دروکلوروفلوروکربونيالھ
 

 یاألول حةيللشر المقررة األنشطة
 

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيلمرحلة الثانل یاألول ليلتموا حةيشر ذيتنف تميس  27
، وسوف 2020 كانون األول /وديسمبر 2018 كانون الثاني /ريناي نيب کييدوالر أمر 677,000 اقدرھ ةإجمالي بقيمة
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 دة،يالھواء الج فييد وتکيممارسات التبرمن أجل المعدات واألدوات  وشراء وتوزيعجمارك لل بيتشمل دورات تدر
وخطط  ديواستصالح غازات التبر تدويراسترداد وإعادة شبكات زيارات إلى إجراء المدربين وتدريب وحلقات عمل 
  وأنشطة التوعية. ھادات في بلدين من بلدان المنطقةإصدار الش

  
  األمانة يةوتوص قاتيتعل

 
  تعليقاتال
 

في ضوء  رويلب ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةياستعرضت األمانة المرحلة الثان  - 28
المواد  إزالة ليتمو ريي، بما في ذلك معاةيھيتوجال هومبادئ لصندوق المتعدد األطرافوسياسات ا ،یالمرحلة األول

من خطط إدارة إزالة المواد  ةيفي قطاع االستھالك للمرحلة الثان ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
  .2019 -  2017للفترة  لصندوق المتعدد األطرافا)، وخطة أعمال  74/50(المقرر  ةيدروکلوروفلوروکربونيھال
 

  المرحلة األولى إنجاز
 

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یمن المرحلة األول رةياألخ حةيالشر اعتماد تم  - 29
ار في إط بقيةالمتطة األنش ه سيتم استكمالأن بييوئنديأکد الو. نيالتاسع والسبع) في االجتماع کييدوالر أمر 29,671(

تفاق مع اللجنة النحو المحدد في اال یعل 2017کانون األول  /سمبريبحلول د بشكل جاھز لالستعمال یالمرحلة األول
  .ةيذيالتنف

 
  بقاالمخلوطة سا والتيفي البولب الموجود 141- دروکلوروفلوروکربونيتشمل الھكي ل ةينقطة البدا تعديل

 
المستوردة في  المخلوطة سابقا والتيب الموجود في البول141- دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ درجيلم   - 30

من ھذا االستھالك تم اإلبالغ  ألن جزءا دروکلوروفلوروکربونيفي استھالك الھ اإلجمالية ضاتيللتخف ةينقطة البدا
المادة  في إطار) السائبب (141-دروکلوروفلوروکربونيکاستھالك رسمي للھ 2007في عام  عن طريق الخطأ هعن
سيلزم تصحيحه قبل إعادة حساب نقطة  2007. واعترافا بأن االستھالك المبلغ عنه لعام 6من بروتوكول مونتريال 7

ھو  الرغاوىن قطاع ونظرا أل. تغييرال أمانة األوزون منالبداية، اقترحت األمانة أن تطلب حكومة بيرو رسميا 
بعد  ةينقطة البدا بتحديثفي االمتثال، أوصت األمانة  ھماسيلن  هوأن ةيفي المرحلة الثان الوحيد الذي سيتم التعامل معه

 ذكرذلك،  ی. وبناء علالثانيةفي إطار المرحلة  الرغاوىمشروع قطاع  ميتقد وبعد 7المادة  اناتيب إعادة النظر في
المستوردة  والتيب الموجود في البول141- دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھمعدل أن  )2( (ب) 68/35المقرر 

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالمرحلة الثان ميعند تقد ةينقطة البدا یضاف إليس المخلوطة سابقا
  .الرغاوىخطة قطاع  اقيس في ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
 

 يكونذلك،  ی. وبناء علتصحيح البيانات أمانة األوزون منبيرو طلبت رسميا  بأن حكومة اليوئنديبي وأفاد  - 31
عامي  نيب االمخلوطة سابقالمستوردة  والتيب الموجود في البول141- دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ معدل

  األوزون. فادطن من قدرات استن 27,91ھو  2009و  2007
  
 ةيالمرحلة الثان ذيخالل تنفالبولي يوريثان  وةخطة قطاع رغ ميتقد
 

المخلوطة  والتيفي البول الموجودب 141-دروکلوروفلوروکربونيأن مشروع إزالة الھ بييوئنديأوضح ال  - 32
ن أل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان طلبتقديم في  درجيالمستوردة لم  سابقا

 والتيالبول توردي تبنما الفي مقرھا  5 مادةال مؤسسات ريغمن ھو مؤسسة  رويب یإل والتيللبول الرئيسيالمورد 
 عالميإحداث احترار  یقدرة علذات الھيدروفلوروكربون و دروکلوروفلوروکربونيالھ یالقائمة عل المخلوطة سابقا

ب ببدائل ذات 141-دروکلوروفلوروکربونيالبلد االلتزام باستبدال الھ یلذلك کان من الصعب جدا عل؛ فقطمرتفع 
                                                 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/36) الواردة في الوثيقة 2(ب) ( 36الفقرة    6
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مع توقع تقديم مشروع في وقت  الوضعرصد  اليوئنديبييواصل وف . وساحترار عالمي منخفضإحداث  قدرة على
ماح ، يقترح الس63/15لمقرر وفقا لالحق خالل المرحلة الثانية. وعلى غرار النھج المتبع خالل المرحلة األولى 

تجعل الثانية، عندما  ةالبولي يوريثان في اجتماع مستقبلي أثناء تنفيذ المرحل وةحكومة بيرو بتقديم خطة قطاع رغل
من المثبت فعاليتھا من حيث التكلفة وتوافرھا تجاريا  احترار عالمي منخفضعلى إحداث  القدرةذات  تالتکنولوجيا

 تصنيع رغوةمؤسسات  تستخدمھاب التي 141-دروکلوروفلوروکربونيالھ یالقائمة عل والتيالبول استبدال الممكن
المستوردة  والتيب الموجود في البول141- دروکلوروفلوروکربونيلھمستوى ا ديتحد تميسو. البولي يوريثان
طن من قدرات استنفاد األوزون (أي  27,91عن  ديزيالمشروع ولن  ميوقت تقدفي  ليللتمو المؤھلة المخلوطة سابقا

  ).2009 - 2007االستھالك للفترة متوسط 
 

  ب142- دروکلوروفلوروکربونيلھاو  124-دروکلوروفلوروکربونيلھا استخدام
 

 124-دروکلوروفلوروکربونيمن الھ رةيصغ كمياتإزالة  ةياقترحت المرحلة الثان  - 33
والخلطات  التوالي)، یعل یمتر طن 6,03و  0,27( 2016 عام في اللذين استھلكا 142- دروکلوروفلوروکربونيالھو

 ديتبرفي ال 12- للكلوروفلوروكربون ضمنية كبدائلالمستخدمة  R-409aو  R-406aالتي تحتوي على المادتين 
لة المرح ةيابنھ هنأل ونظرالم تدرج أنشطة محددة لمعالجة ھذا االستھالك. وعند مناقشة المسألة،  ومع ذلك، ،المنزلي

ة، مستدام نتاإلزالة کاھذه وأن  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك ھذه المواد الھ إزالة التأكد من يتمكن منلن  ةيالثان
 ب142- وکربوندروکلوروفلوريلھاو 124-دروکلوروفلوروکربونيلھلمعالجة االستخدام الکامل  یعل بييوئنديوافق ال

  .مستقبليةفي مرحلة 
 

 المقترحة للمرحلة الثانية األنشطة
 

خالل المرحلة األولى، بما  المحددةعلى معالجة مجاالت التحسين  واليوئنديبيركزت المناقشات بين األمانة   - 34
  يكفل أكبر تغطية ممكنة واستدامة طويلة األجل لألنشطة المقترحة.

 
  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ لضبطواإلطار القانوني  اساتيالس زيتعز

 
أوجه القصور في اإلبالغ الجمركي المحددة في تقرير التحقق من  ه ستتم معالجةطمأنة بأن اليوئنديبيقدم   - 35

 والوصف التجاري للمادة ناقصةالأو  خاطئةالتعريفات ال ستعالج(أي  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھاستھالك 
الجمارك المنسق، مثل استعراض  قانون قيتطب نيأنشطة لتحس ةيالثان لة. وتشمل المرح)7الجمركية وقانون التعريفة

 نيب إلكتروني اتصالإنشاء و ،وخلطاتھا على حدة ةيدروکلوروفلوروکربونيمن المواد الھمادة کل  لتحديدالرموز 
 دروکلوروفلوروکربونيورصد واردات الھالتدقيق  نيتحسمن أجل  الجمارك ومصلحة ةيوحدة األوزون الوطن

في البلدان المجاورة. وسيتم تعزيز القدرات الوطنية من خالل تدريب  ةيوالتعاون المستمر مع وحدات األوزون الوطن
، وتوفير معدات للكشف عن غازات الجماركتقارير دة في الجمارك مع التركيز على أوجه القصور المحد ضباط

  قبل.المست يف ذاتيالمستدام الالتبريد، وضمان استمرار التدريب 
 ضمنخف يعالمعلى إحداث احترار ممارسات وإجراءات التبريد الجيدة في استخدام غازات التبريد ذات القدرة 

 
الھواء  فييوتک ديمعدات التبرل تعديالت تحديثيةشمل  حسبما قدمبعد أن الحظت األمانة أن ھذا المشروع   - 36

ھذا النشاط ونوع  لضرورة إضافيا تبريراطلبت  دروکربونات،يالھ یإل 22- دروکلوروفلوروکربونيالھ یالقائمة عل
تقديم المعلومات المحددة المطلوبة و ،المقررةلعمليات ل الموضوعة والبروتوكوالت والمعايير لھايالمعدات المزمع تحو

لمصممة للعمل لمعدات الغازات التبريد القابلة لالشتعال ب المتعلقة بالتعديل التحديثي 73/34و  72/17في المقررين 
موضع  التحديثية التياستدامة التعد انتالشواغل المتعلقة بالسالمة، ک یالمواد غير القابلة لالشتعال. وباإلضافة إلب

ھذه ل ونتيجة. 22-دروکلوروفلوروکربونيعشرة أضعاف سعر الھ يساوي 290 -دروکربونين سعر الھألتساؤل، 
القابلة  ديغازات التبرب التي تعملللمعدات  التعديل التحديثي تشجيععدم  بييوئنديوال رويلمناقشة، قررت حکومة با

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ ExCom/79/38الواردة في الوثيقة  13راجع الفقرة    7
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لمعدات ا وتشغيلاالستخدام اآلمن  تشجيع يتم ولکن ة،يدروکلوروفلوروکربونيفي خطة إدارة إزالة المواد الھ لالشتعال
  .بدال من ذلك القابلة لالشتعال ديالمصممة الستخدام غازات التبر

 
  الفنيةالمعاھد  وتعزيزالھواء  فييوتک ديالتبر ييفن لتدريب برنامج

 
في البلد، تساءلت  مقدرين  6,000من أصل فنيا 480األمانة أن المرحلة الثانية تعتزم تدريب  الحظتبعد أن   - 37

. األجل مھاراتھم وكيف يمكن ضمان استدامة التدريب طويل تحسين الذين لن يتلقوا تدريبا من تمكن الفنيونكيفية عن 
الستجابة من أجل ا ةيلبناء القدرات الوطن بيھد التدرامع زيتعز یإل یتسع ةيالثان رحلةأن الم بييوئنديوأوضح ال
 القدرة على إحداثالھواء عندما تستخدم البدائل ذات  فييوتک ديالتبر یعل بالتدريب المتعلقة المستقبلية لالحتياجات

 تطويرالجيدة، وسيتم  خدمةفي السوق. وسيتم تدريب أربعين مدربا على ممارسات ال بكثرة احترار عالمي منخفض
. وستلتزم معاھد التدريب والمعدات 8الھواء فييوتک بالتبريدمختبرات المعاھد باستخدام وحدات التدريب الخاصة 

طور. وسيضمن استخدام المنھج المنھج الم یالھواء استنادا إل فييوتک ديمعيار جديد للتدريب على التبر بإنشاءأيضا 
الھواء  فييوتک ديالتبر من فنييأکبر عدد ممکن إلى المناسب  الھواء فييوتک ديعلى التبرالمطور أن يصل التدريب 
  بعد االنتھاء من المشروع.

 
إحداث  علىقدرة واستخدام غازات التبريد ذات الالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدائل لخفض استھالك ال تعزيز

 في القطاعات الرئيسية: محالت السوبر ماركت والفنادق منخفض عالمياحترار 
 

األخرى التي تضمنت مشروعا  ةيدروکلوروفلوروکربونيخبرة خطط إدارة إزالة المواد الھ یاستنادا إل  - 38
 قاتيطبنخفض في تماحترار عالمي  القدرة على إحداثذات القائمة على مواد تبريد  ديمعدات التبر الستعمال إيضاحيا

 /ي التجميع ومقاول نييالنھائ المستخدمين ارياخت یعل لتأثيرا قدرةترى األمانة أن للمشروع  ن،ييالنھائ المستخدمين
التي  تمناقشاال ي. وفيعند اتخاذ قرار بشأن قدرة تبريد جديدة أو مجددة في قطاع التبريد التجار للتكنولوجياالتركيب 
من ، ةحلمقترالومات ، اتفق على توسيع نطاق نتائج المشروع إلى ما بعد التدريب ونشر المعاليوئنديبيع م أجريت

حترار الى إحداث عفي تركيب نظم تبريد بديلة تعمل ببدائل ذات قدرة  معينيننھائيين مستخدمين  ومساعدةتحديد أجل 
ئي حدة اإلنمامل برنامج األمم المتعلى ذلك، سيشللقطاع. وبناء كعرض (مثل ثاني أكسيد الكربون) منخفض عالمي 
إدراج  تميوس واستراتيجيات التمويل المشترك. اتريالنظ ھمفي، بما مختلفة خاصةمؤسسات بمشاركة  تجريبي إيضاح

 ريي التقارفلمشترك ا ليوالتمو المختارة والتكنولوجياونوع المنشآت  نييالنھائ المستخدمين في تحديدالتقدم المحرز 
  .حةيللشر ةيمرحلال
  

 اخرى مسائل
 

بلدان أخرى (مثل  في التي لوبة لبعض بنود المعدات أعلى منالحظت األمانة أن التكاليف الموحدة المط  - 39
ن أجل ومسطوانات). اغازات التبريد و وأجھزة كشف كروموتوغرافوجھاز  وحدة االستصالح ووحدات االسترداد

انة حت األم، اقترالمقررةمكانية توسيع نطاق تغطية األنشطة إل ونظراإمكانية الحصول على أسعار أفضل  توضيح
 نديبي علىاليوئ الحصول على أسعار أفضل. وأكد فيھا يمكن التيالنظر في زيادة أھداف الشراء لبعض بنود المعدات 

عى يسوف . وسلمطلوبةقصى حد ممكن في جميع المقترحات اإلى أ يةقيمة المالالبيرو والوكاالت المنفذة بزيادة التزام 
أجل  شراء أكبر عدد ممكن من المجموعات من عندلمعدات واألدوات لالمشروع إلى الحصول على أفضل جودة 

ز ع (أي مركلمشروااالستفادة من أكبر عدد من الفنيين والمستخدمين النھائيين. وتستند األھداف الواردة في مقترح 
ى ريب) إلمعدات لمراكز التدأدوات وواحد وخمسة مراكز لالسترداد وإعادة التدوير وثالث مجموعات استصالح 

لمقبلة، شرائح اطلب ال في ةيإضافة معدات إضاف مکنيفي المنطقة؛ ومع ذلك،  المشروعاتالخبرة المكتسبة في تنفيذ 
  .األوليةنتائج الشرائح  على أساس

 
أن يستخدم من االتفاق، يمكن  8الفقرة ، التي ترد في الحاليةأنه وفقا للسياسات باألمانة  تذكروفي ھذا الصدد،   - 40
معالجة االحتياجات من أجل بموجب االتفاق له تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد، المرونة المتاحة  عند البلد،

                                                 
  .في بعض الحاالت برمجياتو ،معدات ذات صلةالو موضوع محددلتحتوي وحدات التدريب على برنامج دراسة    8
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افية قد تكون ضرورية لمعاھد التدريب أو يسمح بشراء معدات إضس مماالمحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع. 
  األموال بعد عملية الشراء األولى. توافرتمراكز االسترداد وإعادة التدوير إذا 

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان ھايالمتفق عل التکلفة

 
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيلألنشطة المقترحة في المرحلة الثان ھايتبلغ التکلفة المتفق عل  - 41
منھا خصص دعم الوکالة)،  في(باستثناء تکال کييدوالر أمر  1,375,000 ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ا وفق لوغراميک /کييدوالر أمر 4,7 قدرھاتکلفة من حيث ال بفعالية ديلقطاع خدمة التبر کييدوالر أمر  1,250,000
  ).6(الجدول  74/50لمقرر ل
 
  رويلب ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان ھايالتکلفة المتفق عل 6 الجدول

 الوكالة النشاط

إزالة 
  التكلفة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  (دوالر أمريكي)
  طن متري

طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون

  القانونية والمؤسسة تعزيز القطاعات

  تعزيز السياسات واإلطار القانوني من أجل ضبط استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 اليونيب

12.18 0.67 59,000 

 99,000 1.13 20.55  نظام إصدار الشھادات للفنيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء

 50,000 0.57 10.36  شتعالالتبريد القابلة االاعتماد وتنفيض معايير / المبادئ التوجيھية للسالمة لغازات 

 208,000 2.37 43.09 المجموع الفرعي

  قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
ترار اث احممارسات وإجراءات التبريد الجيدة في استخدام غازات التبريد ذات القدرة على إحد

   منخفض عالمي
33.64  1.85  161,800  

  125,000  1.43  26.00  تعزيز المعاھد الفنية

  124,000  1.42  25.82 اليوئنديبي  برنامج تدريبي لفنيي التبريد وتكييف الھواء

  381,200  4.47  81.27  إتمام مراكز استرداد وإعادة تدوير واستصالح غازات التبريد

 القدرة تواستخدام غازات التبريد ذاالھيدروكلوروفلوروكربون بدائل لخفض استھالك التعزيز 
   ادقفي القطاعات الرئيسية: محالت السوبر ماركت والفن منخفض على إحداث احترار عالمي

20.73  1.14  100,000  

  892,000  10.31  187.45  المجموع الفرعي

 150,000 1.72 31.27 اليوئنديبي  التوعية العامة من أجل تعزيز إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,250,000 14.40 261.82  )3+2+1لقطاع خدمة التبريد (المجموع الفرعي 

 125,000   اليوئنديبي  مشروع للتنسيق واإلدارة
 1,375,000 14.40 261.82 المجموع

  
طن  14,40 رويب ستزيل ة،يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان وباعتماد  -42

م الحکومة وتلتز ديالمستخدم في قطاع خدمة التبر 22-دروکلوروفلوروکربونيمن الھمن قدرات استنفاد األوزون 
/ کانون  ريناي 1في المائة من خط األساس بحلول  67,5بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ ضيبتخف

  .2025الثاني 
 

  الشرائح توزيع
 

 90في المائة مع  10في المائة و  40في المائة و  50بنسبة  ليفقط ثالث شرائح تمو ةيشملت المرحلة الثان   -43
قشة، تم االتفاق . وبعد المنا2023في عام  رةياألخ حةيوالشر 2020بحلول عام  المفرج عنھافي المائة من األموال 

في  رةيخاأل حةيشرفي المائة مع ال 10و  في المائة 30في المائة و  30في المائة و  30أربع شرائح:   تشملأن  یعل
  .2025عام 

 
  یاألول حةيالمعدلة للشر النواتج
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من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول ذيتسبة خالل تنفكوالخبرة الم ديالجد حةيالشر عيتوز یاستنادا إل  - 44
رحة. المقت يةالواقع والنواتج یاألول بالشريحةخطة العمل الخاصة  بييوئنديال عدل ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

 هفعلما تم ک ة،يالالت حةيالتقدم المحرز في وقت استعراض طلب الشر لقياس دةيج الطريقةأن ھذه  یووافقت األمانة عل
  :یولاأل حةيشررحة للالمقت النواتج. وفيما يلي قائمة حةيمع کل طلب شر ةيإضاف نواتج. وستقترح یأثناء المرحلة األول

 
 نظام الحصص ذيتنفو : استعراض اإلجراءات الجمركيةوالمؤسسيتعزيز القطاعين القانوني   )أ(

وزيارة  جمارك ضابط 80 لتدريبحلقتي عمل  وعقد دروکلوروفلوروکربونيالھ الستيراد
م حملة وتنظي ،لفنيين في بلد واحد من المنطقةلشھادات الإصدار المؤسسات المسؤولة عن نظام 

من ووضع مسودة أولى لمعيار تقني بشأن االستخدام اآل إصدار الشھادات مليةتوعية بشأن ع
 القابلة لالشتعال؛ لغازات التبريد

 
عقد و ،لخمسةاالتدوير السترداد وإعادة ا لمراكز: شراء معدات الھواء فييوتک ديقطاع خدمة التبرو  )ب(

 تصالحالتدوير واالسالسترداد وإعادة عن ا یعمل األول ربع حلقاتاألو تدريب للمدربينأول 
مجموعة  35شراء و التدوير واالستصالحالسترداد وإعادة لواحدة شبكة زيارة و )افني 100(حوالي 

 مارساتم بشأن) افني 80(حوالي حلقتي عمل  لالھيدروكربون، وعقد أوأدوات للتعامل اآلمن مع 
دات قنية لمعتات الوإعداد المواصف ةيدروکربونيالھ ديالتبريد الجيدة والتعامل السليم مع غازات التبر

بدائل بتعمل  لةيبد دينظم تبر بيترک لتجريب المحتملين نييالنھائ المستخدمين وتحديدمعاھد التدريب 
 ليالتمو واستراتيجيات نظرائھم، بما في ذلك احترار عالمي منخفض قدرة على إحداثذات 

 ؛المشترك المحتمل
 

مواد  تصميمو التوعية احتياجات ميي: تقدروکلوروفلوروکربونيإزالة الھ لتشجيعالعامة  والتوعية  (ج) 
  ة؛يتوعالحمالت  ذيوتنف ةيمواد التوع وتوزيع ونسخ ةيالتوع

 
 ت المعنيةالجھااجتماعات مع  وعقد ثالث المشروع: تعيين فريق لرصد المشروع وإدارة تنسيقو     (د) 

  تقرير تحقق واحد. وتعيين وإعداد التقارير ذات الصلة
  

 المتوسطة الھيدروكلوروفلوروكربونتخفيضات 
 

خطة غير ذي حجم استھالك منخفض بوأن بيرو بلد  المقررة الشاملةمجموعة األنشطة األمانة  الحظت  - 45
المائة في عام  في 35طموحة لتحقيق الھدف التالي لخفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الھدف المحدد بنسبة 

ك المواد خفضا متوسطا في استھال اقترحتو، 2025في المائة في عام  67,5 بنسبةخفيض )، وكذلك ھدف الت2020
 وذكرتفذة. التقدم المحرز وأثر األنشطة المن يبين الذي، 2025و  2020عامي  نيب ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

لقانوني المبرر إلزاميا بموجب بروتوكول مونتريال، وليس لدى الحكومة ا لم يكنط وسمتحكومة بيرو أن التخفيض ال
ال تطلب و، عاجلةاإلزالة الباإلضافة إلى ذلك، ال تقترح الحكومة المؤسسات الخاصة التي قد تتأثر. مطالب  إللغاء

 يراداستص الوضع والنظر في خفض حص ليتحلمن البلد  سيتمكن، 2020تمويال إضافيا لھذا الغرض. وفي عام 
  ذلك الوقت. في ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

 
  على المناخ التأثير

 
 بيمن خالل التدر ديالتي تشمل احتواء أفضل لغازات التبرنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، سوف تؤدي األ  - 46

کل  ؤديي. وديالتبر المستخدم في خدمة 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ ةيکمإضافي في  خفض یالمعدات، إل وتوفير
 قيمتھاوفورات  یاألفضل إل ديالتبرالمنبعث بسبب ممارسات  ريغ 22- دروکلوروفلوروکربونيمن الھ لوغراميک

المناخ في خطة  یعل التأثيرحساب  عدم إدراجالرغم من  یعلو. تقريبا الکربون ديثاني أکس مكافئطن من  1,82
 زيلتعز المبذولة جھودھا وخاصة - رويب خططتھااألنشطة التي  تبين ة،يدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ

 ذيأن تنف - وإعادة استخدامھا ديغازات التبر كذلك استرداد، ومنخفض الميعاحترار  القدرة على إحداثالبدائل ذات 
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انبعاث غازات التبريد في الغالف الجوي، مما يؤدي  سيخفض ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
  إلى فوائد مناخية.

 
  المشترك التمويل

 
من  مستقبلية حةيفي شر ماركتفي محالت السوبر  اإليضاحيالمشترك من المشروع  ليالتمو ديتحد تميس  - 47

  .ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
  

 2016-2018للفترة  المتعدد األطرافل الصندوق اعمأمشروع خطة 
 

 ذيتنفمن أجل دعم الوکالة  فيتکال شامال کييدوالر أمر 1,483,730مبلغ  واليونيب بييوئنديال طلبي  - 48
 وقدرھا مطلوبةالقيمة اإلجمالية الو. ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان

لمبلغ ن امدوالر أمريكي  349,361 أعلى بقيمة 2019إلى عام  2017 من عام للفترة دوالر أمريكي 890,238
  .2019و 2017في خطة األعمال بين عامي  المذكور

 
  اتفاق مشروع

  
إلزالة المواد  ةيذيواللجنة التنف رويحکومة ب نيمشروع اتفاق ب قةيفي المرفق األول بھذه الوث ردي  - 49
  .ةيربوندروکلوروفلوروکيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيفي المرحلة الثان ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 
 توصيةال
 

  :ما يلينظر فيالنة التنفيذية في قد ترغب اللج  - 50
 

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالمرحلة الثان یالمبدأ، عل ثيالموافقة، من ح  )أ(
لخفض استھالك المواد  2025 یإل 2017للفترة من  رويلب ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 الردو 1,483,730 بقيمةفي المائة من خط األساس،  67,5بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 81,690 بقيمةدوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1,167,000تتألف من  ،یکيأمر

 بقيمةة ليف دعم الوكالدوالر أمريكي باإلضافة إلى تكا 208,000و  لليوئنديبيدوالر أمريكي 
 ؛لليونيبدوالر أمريكي  27,040

 
 :وإذ تالحظ  )ب(

 
في  67,5بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھالتزام حكومة بيرو بتخفيض استھالك  )1(

 ؛2025المائة من خط األساس بحلول عام 
 

المستدام في استھالك المواد  اإلجماليللتخفيض  المعدلة ةيأن نقطة البدا )2(
تخدام محسوبة باس ،طن من قدرات استنفاد األوزون 54,79کانت  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 طن من 26,45 الكميةطن من قدرات استنفاد األوزون و 27,3 وقدرهاالستھالك الفعلي 
من  7دة التوالي بموجب الما یعل 2010و  2009 لعامي ھاوزون المبلغ عنقدرات استنفاد األ

استنفاذ األوزون من قدرات  طن من 27,91 زائد اليبروتوکول مونتر
 توردة؛المس المخلوطة سابقا والتيب الموجود في أنظمة البول141- دروکلوروفلوروکربونيالھ

 
أن  مکني ة،يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان ذيخالل تنف )3(

ب الموجود في 141- دروکلوروفلوروکربونياستخدام الھ إلزالةمشروعا  رويحکومة بتقدم 
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تجعل عندما  ثان،يوري يالبول وةفي قطاع رغ المخلوطة سابقاالمستوردة  والتيالبول
ذات القدرة على إحداث احترار عالمي منخفض المثبت فعاليتھا من حيث التكلفة التكنولوجيا 

 . ذلك ممكنا وتوافرھا تجاريا
 

من  ةيدروکلوروفلوروکربونياألوزون من المواد الھطن من قدرات استنفاد  14,40خصم و  )ج(
 ل؛يالمؤھل للتموالمتبقي  دروکلوروفلوروکربونياالستھالك الھ

 
استھالك المواد  لتخفيض ةيذيواللجنة التنف رويحکومة ب نيمشروع االتفاق ب یالموافقة علو  (د)

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيوفقا للمرحلة الثان ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
  قة؛يالواردة في المرفق األول بھذه الوث ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

 
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان یاألول حةيالشر یالموافقة علو  (ھ) 

ر دوال 445,119 بقيمة، الموازية حةيالشر ذيوخطط تنف رو،يلب ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
دوالر  24,507 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال زائد کييدوالر أمر 350,100تتألف من التي  کي،يأمر

  .لليونيب دوالر أمريكي 8,112 بقيمةتكاليف الدعم زائد  کي،يدوالر أمر 62,400، و لليوئنديبي
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بيروحكومة بين معدل اتّفاق مسوّدة 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

   كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

  الغرض
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" البيرو التفاھم بين حكومةيمثّل ھذا االتفاق  .1
طن  8,74ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

تماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول بما ي 2025يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
لف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا أ-2

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

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ف باعتباره الخأل-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3-2- 4، 3- 1-4 الصفوفمادة في 

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3يل المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذي

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
  بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

  التمويل اإلفراج عنشروط 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

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

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛ويلطلب التمالذي يقدم فيه 

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

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج(
ه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أن
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

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

  .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  الرصد
 

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

  ألف. - 5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

  في إعادة تخصيص المبالغ المرونة
 

جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا،  .7 أو 
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب من

 ألف:-1

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  )أ(
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

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

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

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

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

ج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرام )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ثل ھذا تقديم لمتغييرات التكنولوجيات البديلة، على أنه من المتفق عليه  أن يحدد أي  )5(
طلب التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم الم

 يوافق البلدفضالً عن تأكيد بأن ون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، المواد المستنفدة لألوز
على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل 

  ؛ذا االتفاق وفقا لذلكالشامل بموجب ھ

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

لھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير ا  )ج(
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 
للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
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صل على أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة ) ال تح2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

التزام البلد بدراسة إمكانية استخدام النظم سابقة الخلط مع عوامل نفخ ذات قدرة على إحداث احترار   )د(
ذلك  عالمي منخفض بدالً من خلطھا داخلياً، لمؤسسات الرغاوى المشمولة بموجب الخطة إذا كان

 مستدام تقنياً ومجدي اقتصادياً ومقبول للمؤسسات؛

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي   )ه(
  األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

  االعتبارات الخاصة بقطاع خدمة التبريد
 

 ھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُولى اال .8

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

قررات ذات الصلة بشأن قطاع ة بعين االعتبار المالمنفذة المعنيأو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
  .خالل تنفيذ الخطةخدمة التبريد 

  الوكاالت الثنائية والمنفذة
 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

اليونيب على أن يكون  ، واتفقوكالة المنفذة الرئيسية")كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("اليعلى أن  ("اليوئنديبي")
فيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية  الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة

صد والتقييم التابعة بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الر
المتعاونة المنفذة  ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 المشتركة في ھذا االتفاق.

 ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا .10
وستقوم (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  الخطةالمنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ  الوكالة
ب على  – 6ألف والتذييل  – 6رئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة غي التذييل وترد أدوار الوكالة المنفذة ال الرئيسية.
المنفذة المتعاونة  وكالة المنفذة الرئيسية والوكالةوتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد ال التوالي.

  ألف.-2من التذييل   4.2و 2.2بالرسوم المحددة في الصفوف 

  اقاالمتثال لھذا االتف
 

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

ً لجدول الموافقة  على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا مقدرة بأطنان قدرات استنف
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 االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  تمويل

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

المنفذة المتعاونة  والوكالةالوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  المنفذة المتعاونة االطالع والوكالةيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لت

  المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

  تاريخ اإلنجاز
 

حد أقصى مسموح به  خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھااليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية  األنشطة المتبقية. وتستمر

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

  الصالحية
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذ

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

أو أنھاءه إال بموجب اتفاق خطي بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ھذا االتفاق  ال يجوز تعديل  16
 األطراف.
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  ذييالتالت
  ألف: المواد-1التذييل 

نفاد (بأطنان قدرات است إلجمالي التخفيضات في االستھالكانقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة
  األوزون)

 23.85  األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06  األولى  جيم  124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79  األولى  جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18  األولى  جيم  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88      المجموع الفرعي
لمتضمن في ا ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 27.91  األولى  جيم

 54.79  األولى  جيم  المجموع
  

  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 
صفوال الصف  المجموع  2025  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

قدرات استھالك األوزون)من (أطنان   

 غير متوفر 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استھالك من األولى (أطنان 
 األوزون) 

 غير متوفر 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 ) (دوالر أمريكي)اليوئنديبي(الرئيسية 

350,100 0 350,100 0 0 350,100 0 0 116,700 1,167,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي) 

24,507 0 24,507 0 0 24,507 0 0 8,169 81,690 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   3.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب( المتعاونة  

62,400 0 62,400 0 0 62,400 0 0 20,800 208,000 

المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2
 (دوالر أمريكي)

8,112 0 8,112 0 0 8,112 0 0 2,704 27,040 

(دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 أمريكي)

412,500 0 412,500 0 0 412,500 0 0 137,500 1,375,000 

 الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي) 

32,619 0 32,619 0 0 32,619 0 0 10,873 108,730 

(دوالر  إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
 أمريكي)

445,119 0 445,119 0 0 445,119 0 0 148,373 1,483,730 

 درات استنفادقالمتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من  22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.1.4
  األوزون)

  14.40 

ستنفاد امن قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.1.4
  األوزون)

  1.95 

 7.50    ن)من قدرات استنفاد األوزوباألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.1.4
قدرات  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من 124-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.2.4

  استنفاد األوزون)
  0.00 

استنفاد  من قدراتباألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.2.4
  **األوزون)

  0.00 

 0.06    ون)من قدرات استنفاد األوزباألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.2.4
قدرات  منباألطنان (بموجب ھذا االتفاق المتفق على إزالتھا  ب141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.3.4

  استنفاد األوزون)
  0.0 

استنفاد  من قدراتباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.3.4
  األوزون)

  1.79 

 0.0    زون)من قدرات استنفاد األوباألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.3.4
ن قدرات مباألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  ب142-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون    1.4.4

  استنفاد األوزون)
  0.0 

استنفاد  من قدراتباألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.4.4
  األوزون)

  0.0 

 1.18    زون)من قدرات استنفاد األوباألطنان (المؤھل المتبقي  ب142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون    3.4.4
فق على المت ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخط المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع    1.5.4

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 
  0.0 

إزالته في  التي يتعين البوليوالت السابقة الخط المستوردةب المتضمن في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.5.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المرحلة السابقة 

  0.0 

مؤھل ال ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخط المستوردة141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون    3.5.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي 

  27.91 

2017ديسمبر/كانون األول  31*تاريخ إنجاز المرحلة األولى وفقاً التفاق المرحلة األولى:  
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وة. المعلومات األخرى ذات الصل يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

 ؛تغييرات أخرىأي و من ھذا االتفاق، أ 7 في الفقرة

، كما وروفلوروكربونية واستھالك الموادتقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 5ھو مبين في الفقرة الفرعية 

يقدم التحقق من االستھالك لجميع  ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

المراحل ، مع إبراز المشمولة بالشريحة المطلوبةوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في مع و األنشطة لترابط بيناالمرجعية للتنفيذ ووقت اإلنجاز 

. ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةتنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي 

بالتفصيل ر أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يحدد الوصف تغييرات ممكنة من المنظو
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا التغييرات التي أدخلت

  ؛) أعالهأالمستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إز  .2
  لتنفيذ:خطط اوواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ 

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  شمولة بھذا االتفاق؛واألموال الم
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بموجب إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)
 وروكربونيةفي سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلألف من كل اتفاق -2التذييل 

للتحقيق وونية مواد الھيدروكلوروفلوروكرباألقل سيستخدم كمرجع لالمتثال التفاقات إدارة إزالة ال
  المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

اإلنتاج مسؤولية اإلشراف الشامل بواسطة مكتب األوزون الوطني، وبمساعدة وكالة التنفيذ تتولى وزارة  .1
 الرئيسية ووكالة التنفيذ المتعاونة. 

ه من البيانات الوطنية الستيراد وتصدير المواد كما ھي مسجلة من قبل وسيتم رصد االستھالك وتحديد .2
اإلدارات الحكومية ذات الصلة. وسيقوم مكتب األوزون الوطني بجمع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا كل 

  سنة في أو قبل المھل:

 و ؛األوزون التقارير السنوية بشأن استھالك المواد التي سيتم تقديمھا إلى أمانة  )أ(

التقارير السنوية بشأن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوكربونية   )ب(
 التي سيتم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

 

ً ھيئة مستقلة مؤھلة إلجراء تقييم أداء  .3 سيقوم مكتب األوزون الوطني والوكالة المنفذة الرئيسية بتعيين معا
ي وكمي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم نوع

بإمكانية االطالع الكامل على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 

  الرئيسية ألف: دور الوكالة المنفذة -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

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

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل شرائح القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4المحدد في التذييل 

  ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة
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من آخر سنة تم تحديد ھدف في حالة كانت شريحة التمويل األخير مطلوبة قبل سنة واحدة أو أكثر   (و)
استھالك لھا، يجب تقديم تقارير التنفيذ السنوية، وتبعاً للحالة، تقارير التحقق بشأن المرحلة الحالية من الخطة 

 حتى إنجاز كافة األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 

 قلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المست  )ز(

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   )ط(
  الدقيق عن البيانات؛

 المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ تنسيق أنشطة الوكالة  )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ك(
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل المنفذة المتعاونة،  والوكالة

 معنية؛ منفذة متعاونةوكالة  الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   )ل(

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

ص التخطيط التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة حول الترتيبات بخصو  )ن(
  والتنسيق واإلبالغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة؛

اإلفراج عن األموال في الوقت المناسب إلى البلد/المؤسسات المشاركة إلنجاز األنشطة المتعلقة   )س(
  بالمشروع.

 

منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

فذة المتعاونةالمن باء: دور الوكالة-6التذييل   

 ي الخطة. وھذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةالمنفذة المتعاونة مسؤولة عن  ستكون الوكالة .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

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

ى تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة عل  (ج)
  ألف؛ و-4النحو الوارد في التذييل 
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المنفذة الرئيسية حول الترتيبات بخصوص التخطيط التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة   )د(
  والتنسيق واإلبالغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

دوالرا أمريكيا عن  190.97من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كّل كيلوغرام 

، على أنه من المتفق عليه أن ألف-2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
ن النظر في تدابير إضافية في الحاالت تخفيض التمويل األقصى لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمك

 التي يمتد فيھا االمتثال لسنتين متتاليتين.

تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد حاجة لفي حالة وجود  .2
الجزاء سيتقرر على  الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع 
  ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

  ألف: الترتيبات الخاصة بالقطاع-8التذييل 
  

ل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يمكن لحكومة بيرو أن خال .3
ً إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141- تقّدم مشروعا

ت القدرة على إحداث االحترار العالمي المنخفص في قطاع رغاوى البولي يوريثان، عندما تسمح التكنولوجيات ذا
 الفعالة من حيث التكلفة والمتاحة تجارياً، ذلك. 

     
 


