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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 شيلي
 

 الوكالة ( عنوان المشروع1)

 اليونيدو )رئيسية( واليونيب (الثالثةخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

2020السنة:  )المرفق جيم المجموعة األولى( 7( أحدث بيانات المادة 2)  )طن من قدرات استنفاد األوزون(  27.00 

 

2020السنة:  للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(( أحدث البيانات القطاعية 3)  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

إجمالي استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 26.99    26.99     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.02    0.02     ب  142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ( بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاد األوزون(4)

2010-2009خط األساس للفترة   87.5 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 87.5 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 15.98 المتبقي 71.52 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2023 2022 2021 ( خطة األعمال5)

 اليونيدو
 4.50 0.00 4.50 0.00 إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 420,210 0 420,210 0 التمويل )دوالر أمريكي(

 

-2021 ( بيانات المشروع6)

2023 

2024 2025-

2026 

 المجموع 2030 2029 2028 2027

 غير متاح 0.00 28.44 28.44 28.44 28.44 56.88 56.88 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 غير متاح 0.00 2.19 2.19 28.44 28.44 30.62 30.62 الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاد األوزون(

تكاليف المشروعات المطلوبة من حيث 

 المبدأ )بالدوالر األمريكي(
297,000 

20,790 

400,000 0 200,000 0 96,500 0 993,50

0 

60,000 365,000 

28,000 0 14,000 0 6,755 0 69,545  4,200  25,550 

115,000 

14,950 

155,000 0 75,000 0 42,450 0 387,45

0 

69,000 353,000 

20,150 0 9,750 0 5,519 0 50,369  8,970  45,890 

138,95 0 275,000 0 555,000 412,000 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

0 

0 1,380,950 

 119,914 0 12,274 0 23,750 0 48,150 35,740 من حيث المبدأ )دوالر أمريكي( إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة

151,22 0 298,750 0 603,150 447,740 إجمالي المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

4 

0 1,500,864 

 

 (2021( طلب التمويل للشريحة األولى )7)

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة
 20,790 297,000 اليونيدو
 14,950 115,000 اليونيب

 35,740 412,000 المجموع
 

 النظر فيه بصفة  فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 خلفية

 

طلبًا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة شيلي،  -1

 ادوالر 993,500، تتألف من اأمريكي ادوالر 1,500,864، بتكلفة إجمالية قدرها  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، باإلضافة إلى دوالًرا أمريكيًا 387,450، و دوالًرا أمريكيًا لليونيدو 69,545 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ياأمريك

سيؤدي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة  2في األصل. حسبما قدمت، لليونيبدوالًرا أمريكيًا  369,50 وقدرهاتكاليف دعم الوكالة 

 .2030المتبقي بحلول عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  إزالةروكلوروفلوروكربونية إلى إدارة إزالة المواد الهيد

 

ة التي ُطلبت في الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيقيمة تبلغ  -2

 20,790 وقدرهالة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكادوالر أمريكي 297,000تتألف من دوالًرا أمريكيًا،  447,740هذا االجتماع 

. لليونيبوالًرا أمريكيًا د 14,950 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 115,000، و دوالًرا أمريكيًا لليونيدو

 في األصل. حسبما قدمت

 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلتين األولى والثانية من خطة 

 

تمت الموافقة أصالً على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي في االجتماع   -3

ائة من في الم 10التخفيض بنسبة  لتحقيق 5والسبعين واالجتماع السادس والسبعين 4ونُقحت في االجتماع الحادي 3الثالث والستين

 22.0إزالة ، ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، باإلدوالًرا أمريكيًا 786,455، بتكلفة إجمالية قدرها 2015خط األساس بحلول عام 

المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون من  من قدراتطن 

النحو  على 2018 كانون األول /ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبراكتملت المرحلة او

 بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية. المبرم المنصوص عليه في االتفاق

 

الثالث جتماع تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي في اال -4

 ادوالر 017,394,3، بتكلفة إجمالية قدرها 2021ائة من خط األساس بحلول عام في الم 65لتحقيق التخفيض بنسبة  6والستين

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  49.52 إلزالة، للتخلص باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، اأمريكي

المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقطاع تصنيع الرغوة. سيتم االنتهاء من المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

منصوص عليه ال على النحو 2022 كانون األول /الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر

 بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية. المبرم في االتفاق

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 

وكربونية المواد الهيدروكلوروفلوراستنفاد األوزون من  من قدراتطن  27.00أبلغت حكومة شيلي عن استهالك قدره  -5

يظهر و. له لالمتثال لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل المحدد في المائة من خط األساس 69، وهو أقل بنسبة 2020في عام 

 .1في الجدول  2020-2016لفترة في االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تهالك اس

 

 (2020-2016للفترة  7بيانات المادة في شيلي )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  -1الجدول 
 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 

       طن متري

 859.19 490.72 436.56 570.73 710.09 915.63 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.41  (0.54) 2.71 10.34 0.91 3.77  123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.52 0.00 0.57 0.00 0.00 0.27 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 357.14 0.00 72.88 59.32 244.74 116.98 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.66 0.33 1.71 0.93 3.24 0.28 ب*142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
 المرسل من وزارة البيئة التشيلية إلى اليونيدو. 2021يوليه/ تموز  9وفقا للخطاب المؤرخ    2
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60الوثيقة    3
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64المرفق الحادي عشر بالوثيقة    4
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66المرفق الخامس عشر بالوثيقة    5
 .1والتصويب  .24Pro/ExCom/76/UNEP/OzLالوثيقة    6
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 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 

 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,232.12 490.51 514.43 641.32 958.98 1,036.93 المجموع )طن متري(

ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

جود في البوليوالت المستوردة المو

 لوطة مسبقا*المخ

59.55 28.86 32.55 27.58 0.00 n/a 

       طن من قدرات استنفاذ األوزون

 47.26 26.99 24.01 31.39 39.05 50.36 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.03 (0.01) 0.05 0.21 0.02 0.08 123  -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 39.29 0.00 8.02 6.53 26.92 12.87 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.63 0.02 0.11 0.06 0.21 0.02 ب*142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 -الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاذ ) المجموع

 األوزون(

63.33 66.20 38.18 32.21 27.00 87.50 

ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

الموجود في البوليوالت المستوردة 

 المخلوطة مسبقا**

6.55 3.17 3.58 3.03 0.00 n/a 

 أخرى وخلطات R-406A المادة كجزء من ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربونل استهالك * سج

 ** بيانات البرنامج القطري.

 

بسبب إنفاذ نظام الترخيص والتخفيضات في  2017من عام  ةالهيدروكلوروفلوروكربونيالمواد انخفض استهالك   -6

 ةدائم إزالةتحويل جميع شركات تصنيع الرغاوي )مع و؛ ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيحصص استيراد 

بريد. كما ساهم استيراد معدات بقطاع خدمة الت تينوأنشطة التدريب المتعلق الفنية، والمساعدة ب(141 -للهيدروكلوروفلوروكربون

المواد في خفض استهالك  ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيعلى  غير المعتمدةالتبريد وتكييف الهواء 

 .ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 

 1للمخزونات تحسباً لحظر  2019و  2018ب بين عامي 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونكانت الزيادة في استهالك  -7

كانت الزيادة و. اسابقالمخلوطة صادرات هذه المادة السائبة والموجودة في البوليوالت على واردات و 2020 كانون الثاني /يناير

بسبب المخزونات تحسباً لحد الرقابة في  2020و  2019بين عامي  22 -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونالطفيفة في استهالك 

 .2020عام 

 

 القطريالبرنامج تقرير تنفيذ 
 

 البرنامج القطريبموجب تقرير تنفيذ  ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيأبلغت حكومة شيلي عن بيانات استهالك قطاع   -8

 من بروتوكول مونتريال. 7التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2020لعام 

 

 والصرف المحرز حالة التقدم

 

 قانونيالطار اإل
 

تم إنفاذ و، في السجل الوطني ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيسجيل مستوردي ومصدري ، يجب 2007منذ عام  -9

للمواد . ويحظر أي استيراد 2013منذ عام  ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونينظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات 

فرض حظر على استيراد واستخدام ومحدد لالستهالك. غير المدرجة في خط األساس ال ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 ، واستيراد وتصديرأخرىتصنيع الرغوة واستخدامات لقطاع  ب النقي141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 .2020 كانون الثاني /يناير 1مسبقًا منذ  المخلوطةفي البوليوالت  ب الموجود141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 

للمواد  ،وبدائلها ةوالمواد الهيدروفلوروكربوني، ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيالوطني  تم تحديث قانون الجماركو -10

، سيتطلب استيراد المواد 2022 كانون الثاني /اعتباًرا من ينايرو؛ 2020ام ، في عوالبوليوالت كاملة الصياغةوالخلطات النقية 

 األنظمة المنسقة.األخرى الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول استخدام رموز 
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، ألولىاجمارك في إطار المرحلة ضابط  299 عددحديد المواد المستنفدة لألوزون لاكتمل التدريب على مراقبة وت -11

نفيذ بروتوكول علقة بتواكتمل التدريب على مراقبة ورصد المواد المستنفدة لألوزون واللوائح وااللتزامات والمسؤوليات المت

تدريب ضباط الجمارك  تقديم من مكنتي مل،  19-كوفيد نظًرا لوباءو. الثانية جمارك في إطار المرحلة طضابمن  75 عددمونتريال ل

عملي )شخصيًا( ، وسيتم االنتهاء من الجزء ال2021عبر اإلنترنت في عام  الجزء النظري من الدورة إتاحة ت، وتم2020في عام 

 .2022خالل النصف األول من عام 

 

 بولي يوريثانقطاع تصنيع رغوة ال
 

شركة  تشمل تحولفي سبع شركات فردية ) البديلة الهيدروفلوروأوليفينتكنولوجيا النتهاء من عمليات التحويل إلى تم ا -12

صغيرة ومتوسطة  شركة 26واحد )أوسترال للمواد الكيميائية( يضم مجموعة ومشروع  7(والهيدروفلوروأوليفينسيكلوبنتان الإلى 

 141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري( من  173.05) طن من قدرات استنفاذ األوزن 19.04 إزالة، مما أدى إلى الحجم

وقع مشروع المجموعة و 2020.8 أيار /( مشاركتها في المشروع اعتباًرا من مايوSuperfrigoفردية واحدة ) شركةألغت وب. 

كان من المقرر في األصل االنتهاء من و؛ 2020 موزه/ تفي يوليات مع سبع شركات صغيرة ومتوسطة ( اتفاقIxomالمتبقي )

في النصف  اكتماله، ولكن من المتوقع اآلن 2021خالل النصف الثاني من عام  الهيدروفلوروأوليفينتكنولوجيا التحويل إلى 

 .19-بسبب التأخيرات الناجمة عن جائحة كوفيد 2022األول من عام 

 

 قطاع خدمة التبريد

 

 لفضأ علی بيدرلتا ميدتق مت، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما راإط في -13

مما أدى  ي التبريد وتكييف الهواءتم االنتهاء من تصميم وتنفيذ عملية اعتماد فنيو طالبا، 20و  فنيا 1,097 لیإ ديرلتبا تسارمما

ني ثابتبريد ال تكنولوجياإلى  (سوبر ماركتكبيرة ) متاجر ثالثتم تحويل و؛ 2021و  2019فنيًا بين عامي  427 إلى اعتماد

 استصالح ، وتم اإلبالغ عن(Regenerفي البالد ) مواد التبريدتم إنشاء أول مركز الستصالح و 9؛أكسيد الكربون العابرة للحرجة

أفضل ممارسات التبريد. كما تم تنظيم ندوات حول أنظمة  بشأندليل  وضع؛ وتم 2020في عام  مواد التبريدطن متري من  18

 في جميع أنحاء البالد. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما، وبدائل واالستخالص والتنظيفالمعتمدة على الهيدروكربون  لتبريدا

 

ً  68 عددرات لتدريب المدربين ل، تم تنظيم دوفي إطار المرحلة الثانيةو -14 ى أفضل ممارسات التبريد دريب علتم التو ،معلما

ً  83 فنيا وطالبا وافتراضيا لعدد 592 عددل  عددالقابلة لالشتعال ل مواد التبريدالتدريب على الممارسات الجيدة في استخدام و؛ فنيا

في دورات  القابلة لالشتعال ودمجه مواد التبريد، وتم تطوير معيار ات التبريدالمعيار التشيلي بشأن ممارس تحديثتم وفنيًا.  36

مشارًكا في جميع أنحاء  467 عددني أكسيد الكربون العابر للحرج لاعتماد الفنيين. كما تم تنظيم دورات تدريبية حول استخدام ثا

 ماركت األخرى إلى هذه التكنولوجيا. وبرومن المتوقع أن تتحول محالت الس 10؛شيلي

 

ؤتمرات المو؛ طبقة األوزون وبروتوكول مونتريالبشأن تضمنت أنشطة إذكاء الوعي حلقات دراسية على نطاق البلد  -15

ات التبريد ممارس عنترنت نشر مقاطع فيديو على اإلنو؛ د في قطاع التبريد وتكييف الهواءالتي تعزز أفضل ممارسات التبري

والمواد  ،حرجثاني أكسيد الكربون العابر للنمذجة التنفيذ الناجح ل روعات، ومشمواد التبريد، ومراكز استخالص الجيدة

على  تينلمنشوروالمعلومات االنشرات الشهرية و؛ في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وتعديل كيغاليالهيدروكلوروفلوروكربونية 

؛ وتوزيع رسالة نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربو نوسائل اإلعالم عبر اإلنترنت لتعزيز االنتقال إلى التكنولوجيات الخالية م

 شخص. 1,900وحدة األوزون الوطنية تصل إلى إخبارية من 

 

                                                 
و  rIngepuسابقا( و  Danica) Termoindustrial Paneles SpAو  Polchile و )السيكلوبنتان/ الهيدروفلوروأوليفين( Inemaالشركات    7

Sociedad Aislaciones Térmicas  وFidel Valenzuela  وRefricentro. 
 (87/9أموال لهذه الشركات في موعد أقصاه االجتماع التسعين )القرار ستعيد اليونيدو بصفتها الوكالة الرئيسة    8
مشترك من تحالف  كان تحويالن من هذه التحويالت جزءا من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكان واحد مموال بتمويل   9

 المناخ والهواء النظيف.
 حدة األوزون الوطنية.بالتعاون مع و Danfossتكفله شركة    10
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 حالة الصرف
 

 1,816,751، تم صرف مريكيًا المعتمد للمرحلة الثانيةدوالًرا أ 3,394,017مبلغ ال، من 2021 آب /أغسطس حتى  -16

 222,402، و لليونيبدوالًرا أمريكيًا  635,12و  11،لليونيب دوالًرا أمريكيًا 894,401,1في المائة( )أي  54دوالًرا أمريكيًا )

 .2022و  2021دوالًرا أمريكيًا في عامي  1,577,266 قدرهرصيد سيتم صرف ودوالًرا أمريكيًا لليونيدو(. 

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من 

 

 مؤهل للتمويلالاالستهالك المتبقي 

 

لة األولى المرتبطة بالمرح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  22,00بعد خصم   -17

، ةلمرحلة الثانيمن قدرات استنفاد األوزون المرتبطة با طن 49,52، و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 

 المواداستنفاد األوزون من  من قدراتن ط 15,98االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثالثة يبلغ 

من ن ط 0.9و  22 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  15,08)أي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (.225ca -الهيدروكلوروفلوروكربون و ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من قدرات

 

 هيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اللالتوزيع القطاعي 

 

 -الهيدروكلوروفلوروكربونيستخدم و 12الورش. فيفي قطاع الخدمة وعدد غير معروف  افني 500,3 حواليهناك   -18

 .2مبين في الجدول ال على النحوفي العديد من تطبيقات التبريد الصناعية والتجارية  22

 

 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون على التقديريالطلب  -2الجدول 

 

المستخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.  مواد التبريدفي المائة من جميع  29 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون  يمثل -19

المادة في المائة( و (R-507 20المادة و ، في المائة134a  (38 ) -الهيدروفلوروكربون األخرى المستخدمة مواد التبريدوتشمل 

R-404A  (8 و )المادة في المائةR-410A  (4 و )المادة في المائةR-407C  (1 .)في المائة 

 

 في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلزالةاستراتيجية 

 

في المائة  67.5تخفيض بنسبة روكلوروفلوروكربونية إلى تحقيق تهدف المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيد -20

 ،2028في المائة بحلول عام  97.5ة بنسب، وخفض 2025بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للمواد من خط األساس

، الخدمة متابعةسيكون متسقًا مع  2040و  2030، على أساس أن استهالك شيلي بين عامي 2030في المائة بحلول عام  100و 

                                                 
 079,621,2(، أبلغ اليوئنديبي عن صرف UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9من الوثيقة  55إلى  42في االجتماع السابع والثمانين، )الفقرات من    11

ية التي يستخدمها لى المنهجاستنادا إلى المنهجية التي تستخدمها وحدة األوزون الوطنية لإلبالغ عن المصروفات، ومع ذلك، استنادا إدوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي، على النحو المذكور في هذه الوثيقة.  1,401,894اليوئنديبي، تبلغ قيمة المصروفات 
 تري وحدة األوزون الوطنية أنه من الصعب تقدير عدد حلقات العمل النشطة بسبب نقص السجالت وغياب حلقات العمل الشخصية   12

 القطاع / التطبيق

 الشحن 
 22 -بالهيدروكلوروفلوروكربون

نسبة التسرب 

)%( 

استخدامات الصيانة 

 )طن متري(
 (%) )طن متري(

 167.77 20 42.3 838.84 الصناعات الزراعية  الصناعي

 61.66 20 15.5 308.28 تعبئة اللحوم

 47.05 20 11.8 235.25 واالستزراع المائيالمصايد 

 45.51 50 4.6 91.03 سفن الصيد

 6.20 50 0.6 12.40 سفن المصنع

 35.63 20 9.0 178.14 المرافق االخرى

 363.82 - 83.8 1,663.93 المجموع الفرعي

 82.00 35 11.8 234.28 التبريد التجاري التجاري

 7.95 10 4.0 79.54 موالت تكييف الهواء الثابت

 0.76 10 0.4 7.58 المستشفيات

 8.71 - 4.0 87.11 المجموع الفرعي

 454.53 - - 1,985.34 الكليالمجموع  
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مرحلتين فيذ البناًء على الخبرة المكتسبة أثناء تن اتم تصميمهوعند االقتضاء على النحو المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال. 

التدريب والمساعدة  وتقديم، الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادركز على تعزيز قدرة الجمارك لمراقبة تجارة تاألولى والثانية و

سيتم و. التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، وتعزيز استخدام لقطاع التبريد وتكييف الهواء الفنية

س المستفادة والبنية التحتية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد استخدام الدرو

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثالثة.

 

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 الموادالتالية: تعزيز اإلطار التنظيمي لمراقبة تجارة  شطة في المجاالت األربعلثالثة أنتقترح المرحلة ا -21

، على النحو برنامج للتوعية والنشر؛ ورصد المشروعو؛ لدعم قطاع التبريد وتكييف الهواءبرنامج و الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 .3الملخص في الجدول 

 

 األنشطة التي يتعين تنفيذها في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -3الجدول 

 التكلفة  األنشطة المقررة عنصر المشروع

 )دوالر أمريكي(

 دوالر أمريكي( 284,600)اليونيب( ) الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادتعزيز اإلطار التنظيمي لمراقبة تجارة 

 ضباطلتعزيز قدرة  الفنيةالمساعدة 

للمواد الجمارك والضوابط التجارية 

والمعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 عليهاوالمنتجات القائمة على 

حلقة عمل لتدريب  24و؛ جمارك ضابط 20 عددحلقتا عمل لتدريب المدربين ل

المشروع جمارك في مجال منع االتجار غير  ضابط 240 معلومات وتحديث

، وحول توكول مونتريال واللوائح الجديدة، واالمتثال لبروبالمواد الخاضعة للرقابة

تحديث موارد التدريب؛ و؛ واألدوات ذات الصلة مواد التبريد معرفاتاستخدام 

 لغاز التبريد وغيرها من المعدات الالزمة للتفتيش الجمركي معرفات وشراء خمس

146,600 

الخاضعة  تحديث اللوائح الخاصة بالمواد

 للرقابة

ن تحديث اإلطار التنظيمي ليشمل متطلبات أكثر صرامة لرصد واإلبالغ ع

 ، لمراقبةتحديث نظام تسجيل وحدة األوزونو؛ واردات المواد الخاضعة للرقابة

 ، ودعم نظام الترخيصالمستوردين والمصدرين والمصنعين

53,500 

تبريد وتكييف الهواء  أداة التسجيل لمنشآت

 والصناعي التجاريفي المجالين 

لغازات التبريد لتسهيل  الحجم والمتوسطيتطوير أداة لتسجيل المستخدمين الكبار 

معايير لتلك التي سيتم تضمينها في  ووضع؛ وإدارتها مواد التبريدمراقبة استخدام 

  التبريد وتكييف الهواء سجل تركيبات

84,500 

 دوالر أمريكي( 870,000الهواء )اليونيدو( )برنامج لدعم قطاع التبريد وتكييف 

 54و؛ فنيا 160 عددع للسيدات فقط( لعمل لتدريب المدربين )أرب حلقاتثماني  تدريب واعتماد فنيي الخدمة

دورة متخصصة  27 و ؛أفضل ممارسات التبريد على فنيا 810 عدددورة تدريبية ل

مواد ، واستخدام أنظمة التبريدل كفاءة الطاقة في في موضوعات مث افني 405 عددل

تطوير دورة تدريبية للتعلم الذاتي عبر و؛ منع التسرباكتشاف والبديلة، و التبريد

الدعم ات مع خمسة مراكز تدريب لتقديم اتفاقو؛ امشارك 100 عددنت لاإلنتر

التبريد  الدعم الفني لمراكز اعتماد الفنيين )غرفةو؛ والتسهيالت لتدريب الفنيين

الوظائف / ( لتطوير ملفات كفاءات Chile Valora، و الهواء في تشيليوتكييف 

 فنية  100تدريب واعتماد و؛ المهارات لفنيي الخدمة، وال سيما الفنيات

475,900 

 مشروعات تنفيذ ما ال يقل عن أربعو؛ لتحكم في التسرب للفنيينلع دليل وض (Zero Leaksبرنامج عدم التسرب )

ة التسربات لقياس ، ومراجعة ومراقبمواد التبريدة لتحسين مراقبة وإدارة إيضاحي

، مما أدى إلى تطوير دراسات الحالة استهالك الطاقة، ودعم قرارات الشراء

؛ نهج الحد من تسرب غازات التبريد ونشرها على المستخدمين النهائيين لتعزيز

يع أفضل الممارسات في مشارًكا لنشر النتائج وتشج 50 عددعمل ل حلقاتثالث و

إمكانية تشغيل وصيانة أنظمة التبريد مما يؤدي إلى إدارة أفضل لغاز التبريد و

 توفير الطاقة 

190,100 

المستصلحة  مواد التبريدشراء المعدات وتسليمها إلى مختبر واحد لتحليل جودة  المساعدة الفنية لمراكز االستصالح

، مثلوأربع مجموعات من معدات االسترداد إلى مراكز استصالح مختارة )

بما في ذلك أسطوانات أخذ العينات، والماصات واألكواب أدوات المختبر 

دوالر  45,000، كل مجموعة بمبلغ حدات االستصالح الصغيرةو؛ والمختلفة

ي تشكل جزًءا من تاسطوانة استرجاع لورش الخدمة ال 200 وتقديم؛ أمريكي(

 اتالمختبر العتماددعم وتقديم ؛ شبكة االستصالح

204,000  

 دوالر أمريكي( 102,850والنشر )اليونيب( ) التوعيةبرنامج 

التوعية المستمرة المتعلقة باإلطار 

المواد المستنفذة واردات التنظيمي لمراقبة 

 المواد الخاضعة للرقابة ولألوزون 

 

أثناء  مواد التبريدحملة توعية بشأن اللوائح القائمة وأفضل الممارسات في إدارة 

، والتي يتم الترويج لها من خالل بما في ذلك استرداد غاز التبريد ،خدمة المعدات

 وسائل اإلعالم المختلفة

55,050 
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 التكلفة  األنشطة المقررة عنصر المشروع

 )دوالر أمريكي(

أنشطة التوعية المتعلقة بقطاع التبريد 

 وتكييف الهواء

التبريد  لالتبريد وتكييف الهواء لتعزيز برنامج االعتماد وسجحملة توعية لفنيي 

ل ومن خال نشر األنشطة التدريبية في الشبكات االجتماعيةو؛ وتكييف الهواء

ممارسات جائزة أو تقدير للشركات التي تستخدم ال ومنح؛ الشركاء االستراتيجيين

؛ وبناء هواءوتكييف ال ء في قطاع التبريدالجيدة في خدمة التبريد و / أو دعم النسا

لمشاركة في التعليمية لنشر المعلومات وا التبريد وتكييف الهواءعالقات مع مراكز 

 األنشطة

24,800 

الترويج و؛ ضيح وظائف وفوائد مركز االستصالحتطوير منصة افتراضية لتو ية المتعلقة باالستصالحالتوعأنشطة 

دمين وفوائده من خالل مقاطع فيديو قصيرة لشهادات المستخاالستصالح لمفهوم 

؛ حعن خدمات ومزايا مراكز االستصالالمستصلحة ومع كتيب  مواد التبريدمع 

ازن والتمثيل والتو التواصلعمل ألصحاب مراكز االستصالح حول  حلقةتنظيم و

 بين الجنسين

23,000 

 دوالر أمريكي( 123,500رصد المشروع )اليونيدو( )

المواد التحضير والتحقق من استهالك و تعيين مساعد إداري لدعم التنفيذ المشروع ورصد تنفيذ

 والرصد دعم التنفيذو؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

93,500 

رة إزالة تعيين استشاري لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة خطة إدا تعميم مراعاة المنظور الجنساني

 قاوف الجنسانيةمؤشرات ال، وتطوير ورصد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 84/92لقرار ل

30,000 

 1,380,950 المجموع

 

 تنفيذ ورصد المشروع

 

ربونية في المرحلة فلوروكالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو في إطارستستمر آلية الرصد المنشأة  -22

العمل مع أصحاب ، والمحرز ، واإلبالغ عن التقدمبرصد األنشطة واليونيب حيث تقوم وحدة األوزون الوطنية واليونيدو ،الثالثة

التي ة الثالثة دوالر أمريكي للمرحل 123,500. وتبلغ تكلفة هذه األنشطة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمصلحة 

ارة إزالة وكذلك األنشطة لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة خطة إدستغطي مشاركة الموظفين واالستشاريين 

 أعاله. 3مبين في الجدول ال على النحوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 13الجنسانيةسياسة التنفيذ 

 

سة لتحليل الفجوات ، تم إعداد دراالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  تحضيرعند ال  -23

الوظائف والمناصب أظهرت النتائج انخفاض مشاركة المرأة في التعليم ووبين الجنسين في قطاع التبريد وتكييف الهواء في شيلي. 

، نهًجا يراعي ون اليونيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ واتساقًا مع هذه النتائج، ستدرج وحدة األوزون الوطنية، بدعم مالقيادي

تائج نسيتم تنفيذ و بالبرنامج. والتوعية، مع التركيز على دعم البرامج ميع أنشطة تنفيذ المرحلة الثالثةالمنظور الجنساني في ج

ظور الجنساني في م مراعاة المنتعمي بشأنسيتم استخدام دليل اليونيدو و. مراعاة المنظور الجنسانيالدراسة بمساعدة خبير في 

من سياسة  زًءافي إدارة تغير المناخ التي تعد ج الجنسين، وكذلك قائمة مرجعية إلدماج ق متعدد األطرافدوالصن اتعومشر

 ، كمراجع أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.الحكومة الجنسانية

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةلفة اإلجمالية للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد التك

 

 بقيمةيلي قُدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لش -24

 فيئة في الما 100، لتحقيق خفض بنسبة في األصل حسبما قدمت، تكاليف دعم الوكالة( زائددوالر أمريكي ) 1,380,950

 .2030بحلول عام لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ااستهالكها األساسي من 

 

 ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة  للشريحة األولى من المرحلة الثالثة المقررةاألنشطة 

 

جمالي بونية بمبلغ إسيتم تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر -25

 الية:وستشمل األنشطة الت 2023 كانون األول /وديسمبر 2022 كانون الثاني /دوالر أمريكي بين يناير 412,000قدره 

                                                 
 لمشروع.الوكاالت الثنائية والمنفذة بتطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنساني خالل دورة ا )د( 84/92طالب القرار    13
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 اركسجل الجم: تحديث المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلتجار في لمراقبةتعزيز اإلطار التنظيمي  (أ)

SIRO)) عة حلقة عمل لتدريب المدربين وحلقتي عمل بشأن منع االتجار غير المشروع بالمواد الخاضو؛

 هواءالتبريد وتكييف ال ؛ وضع معايير إلدراج التركيبات الباردة في سجلجمارك ضاب 30للرقابة لعدد 

 ؛دوالر أمريكي( 85,000( )اليونيب)

 

ء بشأن واتبريد وتكييف الهفني  90 عددتدريبية ل : ست دوراتبرنامج لدعم قطاع التبريد وتكييف الهواءو (ب)

؛ ريد البديلةدام اآلمن لمواد التب، واالستخوإعادة تدوير مواد التبريد واسترداد، ممارسات التبريد الجيدة

 ات مع خمسةتوقيع اتفاقو؛ نترنت حول أفضل ممارسات التبريددورة للتعلم الذاتي عبر اإلوحدة  االنتهاء منو

بريد الجيدة وتنفيذ معايير الكفاءة العمالية في ممارسات خدمة الت ووضع ،لدعم تدريب الفنيين مراكز تدريب

لتوضيحي اتحديد اثنين من المستخدمين النهائيين للعرض و؛ امرأة للتدريب ومنح الشهادات 20 ودعم للنساء

اكز راء المعدات لمرالشروع في شو؛ مستخدًما نهائيًا 20 عددل، ودورة تدريبية Zero Leaksلبرنامج 

دوالر  260,000( )اليونيدوالمختبرات ووحدات االستصالح المصغرة( ) تجهيزاتاالستصالح )أي 

 ؛أمريكي(

 

، تكييف الهواءوفنيي التبريد  اعتماد: تنظيم حملة توعية لعامة الجمهور بشأن برنامج والنشر التوعيةبرنامج و (ج)

 30,000) اليونيباإلخبارية ) والرسائلوسائط التواصل االجتماعي ومواد أخرى مثل الكتيبات على وحمالت 

 ؛ دوالر أمريكي(

 

المواد : إشراك االستشاريين لرصد وإعداد تقارير التحقق من استهالك رصد المشروعو (د)

ارة إزالة يذ خطة إد، وجمع البيانات المجمعة حسب نوع الجنس الستخدامها في تنفالهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي(. 37,000( )اليونيدوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 

 

 تعليقات وتوصيات األمانة

 

 تعليقاتال

 

، رحلة الثانيةوكربونية في ضوء الماستعرضت األمانة المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور -26

روفلوروكربونية المواد الهيدروكلوإزالة ، بما في ذلك معايير تمويل التوجيهية للصندوق متعدد األطرافوالسياسات والمبادئ 

 ، وخطة عمل(74/50لوروفلوروكربونية )المقرر في قطاع االستهالك للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروك

 .2023-2021 للفترة لصندوق متعدد األطرافا

 

 الشاملة للمرحلة الثالثة يةاالستراتيج

 

المواد في المائة في استهالكها األساسي من  100تقترح حكومة شيلي تحقيق التخفيض بنسبة  -27

 2.5، واستهالك 2028في المائة في عام  97.5 قدرهاخطوة تخفيض مؤقتة ب، 2030الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل، والمحافظة على حد أقصى لالستهالك السنوي 2029ئة فقط من خط األساس في عام في الما

البلد باستدامة يلتزم و 14( من بروتوكول مونتريال.1ثالثًا )هـ( ) 8، الفقرة 5بما يتفق مع المادة  2040إلى  0203في الفترة من 

 هداف بروتوكول مونتريال.أل وفقاوبالتخفيضات التدريجية  اإلزالة

 

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، للسماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة 86/51مقرر قا للوف -28

المواد استهالك  امتثالتوافق حكومة شيلي على تقديم وصف مفصل لإلطار التنظيمي والسياسي المطبق لتنفيذ التدابير لضمان 

، وإذا كانت 2040 -2030لفترة في اتوكول مونتريال من برو 5( من المادة 1)هـ( )ثالثًا  8للفقرة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
مدى فترة العشر  قد يتجاوز استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصفر في أي عام طالما لم يتجاوز مجموع حساب مستويات استهالكه على   14

لمواد في المائة من خط األساس المحدد ل 2,5، 10مقسوما على  2040يناير/ كانون الثاني  1إلى  2030الثاني  يناير/ كانون 1سنوات من 

 . 2030يناير/ كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربونية، المقيدة لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواف الموجودة في 
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اقترحت ، من بروتوكول مونتريال 5ن المادة ( م1ثالثًا )هـ( ) 8لفقرة ل وفقا، 2040 -2030ستهالك خالل الفترة االشيلي تعتزم 

 .2030تفاقها مع اللجنة التنفيذية تغطي فترة ما بعد عام التعديالت 

 

 ومدة المرحلة الثالثة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

 

سألت األمانة عن سبب قرار حكومة شيلي إعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -29

في المائة  67.5يض بنسبة ( بدالً من التخف2028في المائة في عام  97.5 قدرهتخفيض مؤقت ب) 2030في عام  لإلزالة التامة

، وبالتالي في المائة من خط األساس 69بنسبة بالفعل أقل  2020عام في أن استهالك شيلي ب اليونيدو وأفادت. 2025في عام فقط 

استراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن استمرار األنشطة وجود ، قررت الحكومة أن صلحةبعد مشاورات مكثفة مع أصحاب الم

إجراءات . ستضيف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةانخفاض استهالك استدامة حوافز ألصحاب المصلحة لضمان  وتقدمالقائمة 

، قيمة لاللتزامات نظام التدريب وإصدار الشهادات، وتقوية اإليضاحية اتعو، والترويج للمشرZero Leaksمثل تنفيذ برنامج 

 لتراخيص والحصص.ل البلد سيستمر تطبيق نظاموعل. المتقدمة للمرحلة الثانية المعمول بها بالف

 

 كالستهال داملمستا ضلتخفيا معدت وفس مةولحکا ضعتهاو لتيا تيجيةراالستأن ا دونيوليا ذكرت -30

 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما في قلمحقا ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إزالة لدعم  لوائح

 

المواد ورداً على استفسار بشأن اإلجراءات التنظيمية الممكنة للتحكم في دخول المعدات الجديدة القائمة على  -31

حظر بموجب السياسات الوطنية الحالية للمواد  فرض، أوضحت اليونيدو أن حكومة شيلي تنظر في الهيدروكلوروفلوروكربونية

، توجد تدابير صارمة لرصد وتنظيم في الوقت الحاضروالوقت للتشاور مع مختلف الوزارات؛ مزيد من  لزمويالمستنفدة لألوزون 

، كانت الواردات الحالية من معدات التبريد وتكييف الهواء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى البلد. باإلضافة إلى ذلكواردات 

أنه سيتم تقييم إجراء  أيضاالحكومة  وذكرتبسبب متطلبات السوق. ية في الغالب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونال تعتمد على 

 الرقابة هذا قبل نهاية المرحلة الثالثة.

 

 قانونيالطار اإل
 

تنفاد األوزون اس من قدراتطن  19.78 وقدرها 2021لعام في الغالب أصدرت حكومة شيلي بالفعل حصص استيراد  -32

من قدرات استنفاد األوزون  طن 56.88 وقدرهأقل من هدف الرقابة المستهدف لبروتوكول مونتريال  يطن متري(، وه 359.6)

 في اتفاقه مع اللجنة التنفيذية.المذكور استنفاد األوزون  من قدراتطنًا  30.62 وقدرهوالحد األقصى المسموح به لالستهالك 

 

 المتعلقة بالتكلفةالمسائل المسائل الفنية و

 

، مشيرة إلى أنه أثناء تنفيذ االستصالحلمراكز المقدمين إلضافية والدعم ا الفنيةانة توضيحات بشأن المساعدة طلبت األم -33

التبريد  اتز السترداد غاز، تم إنشاء أول مركالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة 

 العنصرأن الهدف من هذا  اليونيدوأوضحت وإنشاء ثالثة مراكز إضافية.  للشريحة النهائيةلمتبقية ، وتضمنت األنشطة افي البلد

، ووضعهم لية لضمان جودة المواد المستصلحةبالفعل من خالل تحسين قدرتها التشغي أنشئتالتي  االستصالحهو تعزيز مراكز 

الدائري وبالتالي تقليل الطلب على كموردين لغازات التبريد ذات الجودة العالية باستخدام نهج االقتصاد 

خطة إدارة إزالة المواد من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي بعد اكتمال و. للخدمة الجديد 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

جمع وتخزين  ها منأسطوانات االسترداد لورش الخدمة لتمكين تقديم، يتضمن نموذج العمل المقترح الهيدروكلوروفلوروكربونية

بمعدات االستصالح.  مسيتم تزويدهالذين النقل السهل إلى مراكز االستصالح، التي يمكن استصالحها وتسهيل  التبريدمواد 

 هي مواد التبريدطن متري من  18عن استخالص أبلغ ( Regenerمركز االستخالص ) رغم أنأنه  اليونيدووأوضحت 

التي  مواد التبريد، ال توجد معلومات متاحة حتى اآلن عن كميات (ةوالمواد الهيدروفلوروكربوني 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 أعيد استخدامها.

 

قطاع خدمة التبريد وتكييف فرعي للمساعدة التي ستقدم ل عنصر، وهو Zero Leaksأشارت األمانة إلى أن برنامج  -34

اقتراح من بينها ، مع أهداف تبريد مختلفةأنظمة بالنهائيين مشروعات إيضاحية تجريبية لمختلف المستخدمين  أربع ، تضمنالهواء

بيق الممارسات ، وتطمواد التبريد، والتحقيق في أسباب تسرب أفضل لمواد التبريدتدابير لتقييم وتحسين األنظمة وتعزيز إدارة 

صيانة التبريد، وحساب معدالت التسرب، وحساب استهالك الطاقة، و اتعادة شحن غاز، وحساب عمليات إالجيدة في التبريد
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التبريد. هذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين النهائيين بأن يكونوا مسؤولين عن تحسين شحنات غازات ، وتسجيل أنظمة التبريد

 سيتم اختيار المستخدمين النهائيين المستفيدين من قبل وحدة األوزون الوطنية مع خبير محلي ومع الغرفةوكفاءة تشغيل المعدات. 

لن و، وهما أكبر اتحادات تجارية في قطاع التبريد وتكييف الهواء. تشيلي أليمينتوس وفيديفروتاو ،ييف الهواءالتشيلية للتبريد وتك

ية لضمان تنفيذ الممارسات الجيدة، ، سيتم تقديم المساعدة الفنالي لهؤالء المستخدمين النهائيين، ولكن بدالً من ذلكأي حافز م يقدم

الفرعي برنامج تدريب الفنيين  العنصرمن المتوقع أن يدعم و؛ غازات التبريدخطة إلدارة ، ووضع التبريد اتوتقليل تسرب غاز

العمل ومن خالل جمعيات التبريد لتشجيع  حلقاتسيتم نشر نتائج هذه العروض التوضيحية من خالل وبإجراءات المتابعة. 

سيقلل استهالك غاز التبريد بسبب  العنصرتتوقع اليونيدو أن هذا والممارسات المماثلة من قبل المستخدمين النهائيين اآلخرين. 

 اكتمال المشروع. فورتلتزم اليونيدو بتقديم تقرير شامل إلى اللجنة التنفيذية ولطاقة. استخدام المعدات لالتسربات ويحسن أداء منع 

 

التشغيلية  فيذ السياسة الجنسانيةدوالر أمريكي ألنشطة تن 30,000 إلى أن اليونيدو أدرجت أيضاوأشارت األمانة   -35

 ةمصاحب إزالةكجم )أي  /دوالر أمريكي 4,80 بقيمة، وأن هذا التمويل محسوب للصندوق متعدد األطراف

 (.طن متري 6.25 قدرها 22 -للهيدروكلوروفلوروكربون

 

 التكلفة اإلجمالية للمشروع

 

 1,380,950 بونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع للمرحلة الثالثة من خطة  -36

لمؤهل المتبقي ا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالكدوالر أمريكي/ كجم باستخدام  4.80محسوبة بمبلغ  ،دوالر أمريكي

 و 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون( من طن متري 290.55استنفاد األوزون ) من قدراتطن  15.98وقدره 

كي لوحدة إدارة دوالر أمري 123,500، بما في ذلك 225 -و الهيدروكلوروفلوروكربونب 142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 اإلزالة التامي للمواد، من أجل دوالر أمريكي( 30,000) الجنسانيةالمشروع وألنشطة تنفيذ السياسة ورصد 

 .حسبما قدمتفاق على تمويل الشريحة األولى . وتم االت2030في شيلي في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 أهداف اإلزالة وتوزيع الشرائح
 

، مشيرة إلى التحديات المحتملة التي يفرضها الوباء الشرائح المقترح للمرحلة الثالثةناقشت األمانة مع اليونيدو توزيع  -37

كذلك إلى أن الشريحة األخيرة من المرحلة الثالثة ستكون  تالممتد وأهمية ضمان التوزيع المتوازن وفقًا الحتياجات البلد. وأشار

المواد استهالك  فيفي المائة  97.5التخفيض بنسبة  تحقيقنه سيتم أل ونظرا 2030.15بدالً من عام  2029في عام 

بحلول  وروكربونيةلتحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفل، سيلزم تنفيذ األنشطة 2028في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، تم االتفاق على تقديم الشريحة األخيرة قبل عام واحد من السنة األخيرة من الخطة.وعلى هذا األساس. 2030عام 

 

 التأثير على المناخ

 

، توفير المعداتمن خالل التدريب و التي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريداألنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، ستعمل  -38

ينتج عن كل كيلوغرام من وفي خدمة التبريد وتكييف الهواء.  تخدمالمس 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون تقليل كميةعلى 

طن من مكافئ ثاني أكسيد  1.8رسات التبريد األفضل توفير حوالي غير المنبعث بسبب مما 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

األنشطة التي  وتبينحساب التأثير على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  تقديمتم والكربون. 

، أن تنفيذ لتبريدمواد ا استرداد وإعادة استخدام، وكذلك رسات التبريد الفعالة، بما في ذلك جهودها لتعزيز مماخططت لها شيلي

ؤدي إلى فوائد ، مما يث غازات التبريد في الغالف الجويونية سيقلل من انبعاخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

 مناخية.

 

 التمويل المشترك

 

والدعم  النقلوالمكاتب واإلنترنت واالتصاالت  أماكنلبيئة، مساهمات عينية مثل ، من خالل وزارة استقدم حكومة شيلي -39

 الصكوكة تنفيذ ، ستدعم الحكومأنشطة المشروع. باإلضافة إلى ذلكر االتصاالت لمواصلة تطويإدارات من اإلدارات القانونية و

 ق متعدد األطراف.مع اللجنة التنفيذية للصندو المبرمة التنظيمية لضمان امتثال البلد ألهداف بروتوكول مونتريال واالتفاقات

 

                                                 
كد من أن الشريحة األخيرة التأطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية متعددة السنوات،    15

 .(62/17طة )المقرر لخعام األخير من ا، وكان من المقرر إجراؤها في اللقطاع خدمة التبريد في االتفاق المقدم في المائة من إجمالي التمويل 10تضم 
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 2023-2021للفترة  مشروع خطة عمل الصندوق متعدد األطراف

 

 ةطخ نم لثالثةا حلةرلما ذلتنفي، کالةولا معد فتکالي دئ، زايکيرمأ رالدو 1,380,950 المبلغ بنيوليوا دونيوليا بلطت -40

، بما في ذلك يكيًادوالًرا أمر 447,740 وقدره المطلوب المبلغإجمالي و. لشيلي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 في خطة العمل. المذكورمبلغ المن  دوالر أمريكي 27,530 و أعلى بقيمة، ه2023-2021تكاليف دعم الوكالة للفترة 

 

 االتفاق مشروع

 

في المرحلة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية  المبرم تفاقااليرد مشروع   -41

 الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق األول بهذه الوثيقة.

 

 توصيةال

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي: -42

 

لشيلي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، على المرحلة الثالثة من خطة إدارة الموافقة، من حيث المبدأ (أ)

 1,500,864مبلغ ال، بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالستهالك  التامةلإلزالة  2030إلى  2021للفترة من 

 69,545 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 993,500 نتكون مالذي ي، دوالر أمريكي

 دوالر 50,369 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 387,450، و دوالًرا أمريكيًا لليونيدو

زالة المواد إل مزيدا من التمويل الصندوق متعدد األطراف يقدملن  أنه، على أساس لليونيب أمريكي

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

ي المائة من ف 97.5بنسبة  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالتزام حكومة شيلي بتخفيض استهالك  ومالحظة (ب)

 1بحلول  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتحقيق اإلزالة التامة ل 2028للبلد بحلول عام  المحدد خط األساس

، باستثناء تلك لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا استيراد، وبعد ذلك التاريخ لن يتم 2030 كانون الثاني /يناير

 ؛يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال، بما عند االقتضاء 2040و  2030ن عامي خدمة بيلمتابعة الالمسموح بها 

 

لمواد امن استهالك  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةااستنفاد األوزون من  من قدرات طن 15.98 خصمو (ج)

 ؛المتبقي المؤهل للتمويل الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

لمواد ابين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المبرم الموافقة على مشروع االتفاق و (د)

ً للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛دة في المرفق األول لهذه الوثيقةالوار

 

يجب أن ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إزالة إل تهاالنظر في الشريحة النهائية من خطللسماح ب ،أنهو (ه)

 :ما يليحكومة شيلي  تقدم

 

لمواد اتدابير لضمان امتثال استهالك تنفيذ لإلطار التنظيمي والسياساتي المعمول به ل اتفصيلي اوصف  (1)

ً )هـ( ) 8للفقرة  الهيدروكلوروفلوروكربونية لفترة في اتوكول مونتريال من برو 5( من المادة 1ثالثا

 ؛2040 2030

 

إذا كانت شيلي  ،2030 عام بين شيلي واللجنة التنفيذية تغطي فترة ما بعد المبرم التفاقلتعديالت مقترحة  (2)

من بروتوكول  5دة ( من الما1ثالثا )هـ( ) 8لفقرة وفقا ل، 2040-2030خالل الفترة  تنوي االستهالك

 مونتريال،

 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة الموادو (و)

، دوالر أمريكي 297,000تألف من يدوالًرا أمريكيًا،  447,740، بمبلغ لشيلي، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة

، دوالر أمريكي 115,000، و دوالًرا أمريكيًا لليونيدو 20,790وقدرهايف دعم الوكالة باإلضافة إلى تكال

.لليونيبدوالر أمريكي  14,950 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
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 ألول  المرفق

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف شيليحكومة اتّفاق بين مشروع 

 ة لمرحلة الثالثالهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للخفض استهالك المواد 

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  شيلييمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة  .1

قدرات  صفر طن من  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 لبروتوكول مونتريال. بما يتماشى مع الجداول الزمنية 2030 يناير / كانون الثاني 1استنفاد األوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( 

. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في ألف-1المشار إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا باعتباره الخألف -2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

)االستهالك المتبقي المؤهل  3-6-4و  3-5-4و  3-4-4و  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفلكل مادة في 

 (.للتمويل

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

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

ة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثيوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثا .4

تحقّق مستقّل من تحقيق )ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعقبل 

المعنيّة. ألف لجميع السنوات -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة كل مستقل من تحقيق هذه األهدافأن يتم التحقق بش (ب)

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف )"شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  (ج)

لى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ شير إيغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

حتى نهاية  ألف تغطي كل سنة تقويمية -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة  عمليات إعادة (أ)

قائمة تقدم ثمانية  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

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

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

(ii) تغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ال 

(iii)  التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة

 لمختلف الشرائح؛

(iv) المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةيذ النشاط من خطة تنف

 موافق عليها؛

(v)  أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد

التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

وزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األ

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

ذ السنوية التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفي عمليات إعادة (ب)

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي 

 الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (ج)

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

أ خالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطر (أ)

 تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  اليونيدو توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة منفذة المتعاونة"( )"الوكالة ال ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  وافقت اليونيبوالمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10

وستدعم )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

امل للوكالة المنفذة كالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشالو

باء، على التوالي.  -6ألف والتذييل  -6دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. ويرد 

حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة وتوافق اللجنة التنفيذية، من 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى 

مويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على الت

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات 

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة. وبعد بشأنها

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

 .ت أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدتمويل أية مشروعا

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  ة المتعاونة االطالعوالوكالة المنفذعليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14

الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة تمام، فسيرجأ إ7)د( والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ألف إلى حين -4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

تبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة الم .16

 .األطراف

 

ذييالتالت  

 

ألف: المـواد -1التذييل   

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 47.3 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 األولى جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

412-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.00 األولى جيم 

 39.3 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.60 األولى جيم ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

225-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.30 األولى جيم 

 87.5   المجموع
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األهداف والتمويل ألف:-2التذييل   

 المجموع 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التفاصيل السطر

جدول التخفيض الخاص  1.1

بالمواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

56.88 56.88 56.88 56.88 28.44 28.44 28.44 28.44 28.44 0 

 ال ينطبق

الحدّ األقصى لالستهالك  1.2

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من المرفق 

جيم لبروتوكول مونتريال 

)طن من قدرات استنفاد 

 األوزون(

30.62 30.62 30.62 30.62 28.44 28.44 28.44 2.19 2.19 0 

 ال ينطبق

التمويل المقرر للوكالة  2.1

المنفذة الرئيسية )اليونيدو( 

 )دوالر أمريكي(

297,000 0 0 400,000 0 0 200,000 0 96,500 0 993,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(
20,790 0 0 28,000 0 0 14,000 0 6,755 0 69,545 

التمويل المقرر للوكالة  2.3

المنفذة المعاونة )اليونيب( 

 )دوالر أمريكي(

115,000 0 0 155,000 0 0 75,000 0 42,450 0 387,450 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي(
14,950 0 0 20,150 0 0 9,750 0 5,519 0 50,369 

إجمالي التمويل المقرر  3.1

 )دوالر أمريكي(
412,000 0 0 555,000 0 0 275,000 0 138,950 0 1,380,950 

الدعم )دوالر إجمالي تكاليف  3.2

 أمريكي(
35,740 0 0 48,150 0 0 23,750 0 12,274 0 119,914 

إجمالي التكاليف المقررة  3.3

 )دوالر أمريكي(
447,740 0 0 603,150 0 0 298,750 0 151,224 0 1,500,864 

 15.08 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 32.22 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها من خالل مشروعات سابقة موافق عليها ) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون() 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 123-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها من خالل مشروعات سابقة موافق عليها ) 123-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون() 123-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 124-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها من خالل مشروعات سابقة موافق عليها ) 124-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.3.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون() 124-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )411-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.4.1

 39.30 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب )141-من الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المؤهل المتبقي 4.4.3

 0.60 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )142-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.1

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(مشروعات سابقة موافق عليها )ب التي يتعين تحقيقها في 142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(ب )142-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.3

 0.30 قدرات استهالك األوزون(أطنان المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 225-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.1

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها من خالل مشروعات سابقة موافق عليها ) 225-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.2

 0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون() 225-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.3

 .2022ديسمبر / كانون األول   31وفقا التفاق المرحلة  الثانية:  الثانية * تاريخ إنجاز المرحلة 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثاني  اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنلتنفيذية إلى اللجنة ا بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 

التنفيذ )خطط( خطة مقارنة ببغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات ينوالصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم

من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  (ب)

االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

من االستهالك لجميع السنوات ذات كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل ظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المن

. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

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

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةية الخاصة مجموعة من المعلومات الكم (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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نت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار وإذا كا )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

 األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5يل التذي

 

والموارد الطبيعية  اإليكولوجيةوصيانة جميع النظم  واستعادةوزارة البيئة هي المسؤولة عن حماية  .1

عن تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة  كذلك مسؤولة وهيوالخدمات البيئية من أجل تعزيز التنمية المستدامة. 

وزارة  فيوحدة األوزون الوطنية، وهي جزء من مكتب تغير المناخ أما بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون. 

 هي المسؤولة عن ضمان االمتثال للخطة.ف، البيئة

لة مسؤولية . والوحدة مسؤواألوزون الوطنيةتسند مسؤولية تنسيق المشروع وإدارة الخطة إلى وحدة  .2

جميع األنشطة غير ، وال سيما عن تحديد األنشطة ذات الصلة ببروتوكول مونتريال في البلدمباشرة عن تنفيذ 

 وتنفيذها ورصدها وتقييمها. االستثمارية واالستثمارية وأنشطة المساعدة التقنية

وغ االمتثال. وستعقد الرصد الدقيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عامالن رئيسيان لبل .3

اجتماعات بغرض التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع وأصحاب المصلحة في الحكومة )أي وزارات 

االقتصاد والطاقة والصحة( وشتى الرابطات الصناعية. وفيما يلي أهم الشركاء االستراتيجيين لوحدة األوزون 

 الوطنية:

حدة المسؤولية عن تنفيذ نظم تراخيص التصدير وتحديد دائرة الجمارك الوطنية التي تتقاسم معها الو (أ)

 ؛هيدروكلوروفلوروكربونالحصص الخاصة بال

 

الئحة مراقبة معالجة المواد الخاضعة للرقابة ونقلها وزارة الصحة فيما يتعلق بوضع وإنفاذ  (ب)

 تدويرها؛واستخدامها وإعادة 

 

لتي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة وزارة االقتصاد فيما يتعلق بوضع العالمات على المنتجات ا  (ج)

 باالشتراك مع وزارة التعليم ووزارة العمل(؛ ChileValora) االعتمادوعملية 

 

، والتي ستشارك في ووكالة استدامة الطاقة ،الوكاالت الحكومية، مثل وكالة االستدامة وتغير المناخ (د)

 الطاقة؛ استخدام مشاركة في برامج كفاءةتنفيذ األنشطة التكميلية مثل اتفاقيات اإلنتاج النظيف و/أو ال

 

وزارة البيئة حيث تنسق وحدة األوزون الوطنية أنشطتها مع المجاالت المختلفة للمؤسسة مثل مكتب  (ه)

( والشعبة القانونية، وشعبة المعلومات واالقتصاد البيئي HuellaChileتغير المناخ )التخفيف، برنامج 

 Adrianaلتثقيف البيئي )المنصة التعليمية أكاديمية )سجل إطالق ونقل الملوثات(، وشعبة ا

Hoffmann  ،ومكتب التخطيط للتدريب البيئي(، ومكتب الشؤون الدولية، ومكتب االتصاالت

 ، من بين جهات أخرى.والميزانية والرقابة اإلدارية

 

الذين ية هيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط المواد بالهيدروكلوروفلوروكربونمستوردو المواد ال (و)

استخدامات التحقق من صحة البيانات الجمركية، وتتبع المخزونات، و تتيح يقدمون معلومات

 .في المراحل النهائية، وما إلى ذلك هيدروكلوروفلوروكربونال
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مستخدمو غازات التبريد في القطاع الخاص، وتمثلهم غرفة التبريد وتكييف الهواء في شيلي  (ز)

(CChRyC) ورابطة ،Ditar Chile  للمتخصصين في التبريد وتكييف الهواء، ورابطة شركات

( من بين جهات أخرى، وستشارك هذه الجهات في تنفيذ Chilealimentosاألغذية في شيلي )

 المشروع.

 

، والمراكز التعليمية( الذي جامعة سانتياغو للتعليم والتدريب، و INACAPالقطاع التعليمي )معهد  (ح)

ن خالل وحدة األوزون الوطنية، دورات بشأن أفضل الممارسات في مجال ستنسق معه وزارة البيئة، م

 التبريد واألنشطة ذات الصلة مع الطالب.

 

وتقدم الحكومة الدعم الكامل إلى وحدة األوزون الوطنية. وتكفل وزارة البيئة سن اللوائح الوطنية  .4

الالزمة. ووحدة األوزون الوطنية جزء من مكتب تغير المناخ الذي يضطلع بدور أساسي في الخطة البيئية 

ت الالحقة وهو يعتزم ذلك الوطنية. وقد عرض البلد استمرارية األنشطة واعتماد المشروع على مدى السنوا

على  مساعدةالمكون الدعم المؤسسي وقائمة أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي من أجل على النحو المحدد في 

 .لشيلي التي تمت الموافقة عليهااألنشطة  نجاح

وستقوم وحدة األوزون الوطنية، بالنسبة لكل طلب شريحة، تقرير حالة عن سيُنفذ الرصد السنوي.  .5

وإنجازاتها بما في ذلك المراحل الرئيسية وأهداف األداء األخرى باإلضافة إلى أي معلومات أخرى  أنشطتها

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باستعراض هذا التقرير والتحقق منه لتقديمه إلى أمانة تهم تنفيذ الخطة. و

 .متعدد األطرافالذية للصندوق متعدد األطراف الستعراضه واحتمال تقديمه إلى اللجنة التنفيالالصندوق 

 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  (أ)

 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛ الخاّصة به،

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحطة إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشمستقل تقديم تحقّق  (ج)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد 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 1و)ج( 1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
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داف استهالك المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأه

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(

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

 عن البيانات؛

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

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

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

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

عاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المت )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. )س(

رئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة ال .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

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

 ألف.

 

 دور الوكاالت المنفذة المتعاونة باء: -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو  )ج(

 ألف؛-4الوارد في التذييل 

اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في رام من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغ

، على أساس الفهم بأن الحد األقصى ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

لبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم ط

 يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، 

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

 

     
 


