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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
   بوليفيا

  الوآالة  عنوان المشروع) أوال(

  )رئيسيةالوآالة ال( ألمانيا  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 4.4  2009  :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

  2009  :السنة  )األوزون دطن من قدرات استنفا(نامج القطري أحدث البيانات القطاعية للبر) ثالثا(
مكافحة   ىالرغاو  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.0    0.0      123الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.1    0.1      124الهيدروآلوروفلوروآربون 
           ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 
 ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 

  في بوليوالت مستوردة سابقة الخلط
 0.9       0.9 

 0.2    0.2      ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
 3.3    3.3      22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ت االستهالك بيانا) رابعا(

 5.4  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 4.8  :2010-2009خط األساس لفترة تقدير 
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ؤهل للتمويل االستهالك الم

 3.7  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  األعمالخطة ) خامسا(
ة دفإزالة المواد المستن  اليوئنديبي

طن من قدرات (لألوزون 
  )األوزون داستنفا

2.3 0.0 0.0 0.0 3.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 

 709,000 0 0 0 0 200,000 300,000 0 0 0 209,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
ة دفإزالة المواد المستن ألمانيا

طن من قدرات (لألوزون 
  )األوزون داستنفا

0.9 0.5 1.2 0.0 1.0    0.3  3.9 

 366,670 0 31,938 0 0 0 94,817 0 109,788 50,280 79,846  )دوالر أمريكي(التمويل 
 

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

ال  ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 
 ينطبق

 ال ينطبق 3.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8

 دطن من قدرات استنفا(المسموح به  الحد األقصى لالستهالك
  )األوزون

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 3.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8

المطلوبة من تكاليف المشروع 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

تكاليف  ألمانيا
  المشروع

189,000       94,500         31,500 315,000 

 40,950 4,095         12,285       24,570  تكاليف الدعم 

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

تكاليف   اليوئنديبي
  المشروع

0    0     0 0 

 0 0     0    0  تكاليف الدعم 

 315,000 31,500         94,500 0 0 0 189,000  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 40,950 4,095         12,285 0 0 0 24,570  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 355,950 35,595         106,785 0 0 0 213,570  )دوالر أمريكي(المطلوب من حيث المبدأ  إجمالي التمويل
 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(
  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة
 24,570 189,000  ألمانيا

 
  آما هو ُمبين أعاله) 2011(الشريحة األولى الموافقة على تمويل   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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  وصف المشروع

، قدمت ألمانيا، بوصفها الوآالة المنفذة الرئيسية، )بوليفيا(بالنيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات   -1
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  ىللجنة التنفيذية، المرحلة األول إلى االجتماع الرابع والستين

دوالرا أمريكيا أللمانيا  40 495دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  462 432بمجموع تكاليف قدرها 
ن البلد من االمتثال ألهداف نشطة التي ستمّكدوالرا أمريكيا لليوئنديبي، حسبما قدمت في األصل، لتنفيذ األ 11 057و

في المائة في استهالك المواد  35المراقبة في بروتوآول مونتريال حتى الوصول إلى خفض نسبته 
وتصل قيمة الشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في هذا . 2020الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

 132 689دوالرا أمريكيا أللمانيا و 24 570كي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمري 189 000االجتماع إلى 
  .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي حسبما آان مقررا في األصل 11 942دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  الخلفية 

  اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون 

والمياه هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوآول مونتريال في بوليفيا، وتتولى وحدة إن وزارة البيئة   -2
 27421رقم " الساميمرسوم ال"وأصدرت جمهورية بوليفيا . األوزون الوطنية تنسيق وتنفيذ أنشطة اإلزالة

تهالك المواد المستنفدة استيراد وتصدير واسجملة أمور منها اللذين يتعلقان ب 2752رقم " الساميمرسوم ال"و
ووضع نظام إصدار التراخيص والحصص لجميع المواد المستنفدة لألوزون، بما فيها المواد . لألوزون

وتجري الحكومة تعديال على التشريع لكي يتضمن الجدول الزمني لإلزالة المعجلة . الهيدروآلوروفلوروآربونية
وأعد مشروع التشريع ومن . الصادر عن اجتماع األطراف 19/6للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وفقا للمقرر 

  . 2011المتوقع إقراره قبل نهاية عام 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

وأوضح المسح . ال تنتج هذه المواد هاجميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالنظر إلى أنبوليفيا تستورد   -3
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أن هذه المواد المستوردة إلى بوليفيا  أثناء إعدادالمضطلع به 

-الهيدروآلوروفلوروآربونو ب141- الهيدروآلوروفلوروآربونو 22-تشتمل على الهيدروآلوروفلوروآربون
-فلوروآربون، ويستأثر الهيدروآلورو124-والهيدروآلوروفلوروآربون 123-ب والهيدروآلوروفلوروآربون142
آغازات تبريد وآمخاليط من غازات  في معظم األحيانوتستورد هذه المواد . من هذه الكمية في المائة 80بنسبة  22

  .وتستخدم أساسا في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء تنظيف بالتدفقعوامل آالتبريد و

ب إلنتاج رغاوى 141-هيدروآلوروفلوروآربونآما تستورد بوليفيا البوليوالت السابقة الخلط القائمة على ال  -4
ب 141- غير أن الهيدروآلوروفلوروآربون. تجميع أجهزة التبريدفي العزل من البوليوريتان الجاسئ، المستخدم 

مستوى  1ويبين الجدول . آاستهالك لم ُيحسب، ولذلك، فإنه 7الموجود في البوليوالت لم يبلغ عنه بموجب المادة 
من بروتوآول  7هيدروآلوروفلوروآربونية الذي أبلغت عنه حكومة بوليفيا بموجب المادة استهالك المواد ال

ويعد هذا االستهالك مساويا لالستهالك الوارد في المسح الذي أجرى أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد  .مونتريال
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  لوروآربونيةمستوى استهالك المواد الهيدروآلوروف: 1الجدول 

 السنة

   7بيانات المادة 
 )قطاع خدمة التبريد(

الهيدروآلوروفلوروآربون
في البوليوالت * ب141- 

 )باألطنان(

** المجموع
 )باألطنان(المجموع  )باألطنان المترية(المواد  )باألطنان(

HCFC-
22 

HCFC-
142b 

HCFC-
141b 

HCFC-
123 

HCFC-
 متري 124

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

2005 50.2 0.0 0.6 0.0 0.6 51.3 2.8 5.2 0.6 56.5 3.4 
2006 40.6 4.8 5.4 0.0 0.0 50.8 3.1 2.8 0.3 53.6 3.4 
2007 56.1 0.0 8.1 0.0 1.2 65.4 4.0 3.3 0.4 68.8 4.4 
2008 77.3 4.7 12.7 0.0 0.0 94.7 6.0 5.2 0.6 99.9 6.5 
2009 59.4 3.7 7.9 0.2 3.0 74.2 4.4 7.9 0.9 82.1 5.3 

  .7في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط والذي لم يبلغ عنه بموجب المادة الموجود ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون  *
  .المستوردة السابقة الخلطفي البوليوالت الموجود ب 141- يشتمل هذا الرقم على الهيدروآلوروفلوروآربون  **

  التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة

شمل المسح جميع أصحاب المصلحة وممثلي حلقات العمل المعنية بالخدمة وآبار المستخدمين التجاريين،   -5
شتمل على جميع األجهزة المرآبة في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية وآمية المواد او

وتشير التقديرات إلى أن مجموع أجهزة تكييف الهواء القائمة . األجهزةالهيدروآلوروفلوروآربونية المطلوبة لخدمة 
تقدير متوسط الشحنة المطلوبة لمختلف وتم . 2009وحدة في عام  189 943على هذه المواد والمرآبة في البلد بلغ 

موجز الستهالك المواد  2ويرد في الجدول . أنواع األجهزة واستخدم لحساب مجموع السعة المرآبة
ب الموجود في البوليوالت 141-الهيدروآلوروفلوروآربون بدونالهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع، 

  .المستوردة سابقة الخلط

   2009لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع في عام استهالك ا: 2الجدول 

  النوع
 

مجموع عدد
 الوحدات

شحن أجهزة جديدة )باألطنان(السعة المرآبة 
)باألطنان(

خدمة أجهزة قائمة 
)باألطنان(

مجموع الطلب على غازات
 التبريد

قدرات استنفاد متري
قدرات استنفاد مترياألوزون

قدرات استنفاد مترياألوزون
قدرات استنفاد متري األوزون

 األوزون
جهاز تكييف هواء 

 حائطي
44,610  64.7  3.6  15.7  0.9  7.8  0.4  23.5  1.3  

جهاز تكييف هواء 
 للنوافذ

141,130  141.1  7.8  31.1  1.7  14.1  0.8  45.2  2.5  

  0.3  5.3  0.1  1.8  0.2  3.6  1.6  28.6  4,203 تبريد تجاري
  4.1  74.0  1.3  23.6  2.8  50.3  12.9  234.4  189,943 المجموع

  

غازات التبريد البديلة تشتمل و. أرخص غاز تبريد متاح في بوليفيا 22- يعتبر الهيدروآلوروفلوروآربونو  -6
المواد مخاليط أ وغازات التبريد المكونة من 134-المستخدمة في البلد أساسا على الهيدروفلوروآربون

 R-600a(، وغازات التبريد الهيدروآربونية )R-410Aو R-407Cو R-404A(الهيدروفلوروآربونية 
طن  157.8تشير التقديرات إلى أن مجموع غازات التبريد المستخدمة في بوليفيا يبلغ  ،2010وفي عام ). ومخاليطها

  . في المائة 55، أي المجموع اطن متري من هذ 86.5وتستأثر المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بكمية  .متري

ويعزى ذلك إلى . ومن المتوقع زيادة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بوليفيا بصورة مطردة  -7
، استأثر شحن وإعادة شحن أجهزة تكييف 2009وفي عام . زيادة عدد أجهزة التكييف التي ترآبها الطبقة المتوسطة

وزاد مجموع عدد . في المائة من مجموع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 93لية بنسبة الهواء المنز
. في المائة 59، أي بنسبة 2010و 2008وحدة بين عامي  106 280أجهزة تكييف الهواء المرآبة بكمية قدرها 
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باستهالآها من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية استنادا إلى االحتياجات المقدرة لخدمة األجهزة  ؤاوأعدت بوليفيا تنب
للتنبؤات المتعلقة باستهالك المواد  اموجز 3ويعرض الجدول . القائمة وشحن الترآيبات الجديدة

الت المستوردة سابقة ب الموجود في البوليو141- الهيدروآلوروفلوروآربون بدونالهيدروآلوروفلوروآربونية، 
  .2020الخلط، حتى عام 

  التنبؤات المتعلقة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة : 3الجدول 

   2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
االستهالك المقيد من المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 51.1 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 80.5 80.5 86.3 88.5 86.8 74.2 طن متري
قدرات استنفاد 
 2.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 5.2 5.3 5.2 4.4 األوزون

غير المقيد من المواد  االستهالك
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 117.7 114.4 111.2 108.0 104.7 101.5 98.3 95.0 91.8 88.5 86.8 74.2طن متري
قدرات استنفاد 
 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 4.4 األوزون

  .7عنه بموجب المادة االستهالك الفعلي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المبلغ *

  ب من البوليوالت سابقة الخلط141- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

أشار المسح المضطلع به إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى استخدام البوليول   -8
. لبوليوريتان العازلة الجاسئةنتاج رغاوى اإلب 141- المستورد سابق الخلط القائم على الهيدروآلوروفلوروآربون

وتتضمن المنتجات المصنعة برغاوى . شرآة صغيرة ذات ملكية محلية 40ويشتمل هذا القطاع على ما يزيد عن 
ديم األذات  رغاوىالآما تستخدم آمية صغيرة جدا في إنتاج . البوليوريتان أساسا األلواح المتقطعة وتطبيقات الرش

وتتألف عملية إنتاج الرغاوى أساسا من الخلط اليدوي وال يستخدم . وتباع جميع المنتجات في السوق المحلي .مندمجال
مساعدة من  Teplo Castillo y Cia SRL و Isolcruz SRLوتلقت شرآتان، وهما . فيها إال أجهزة إرغاء أولية

ب في عام 141-لهيدروآلوروفلوروآربونإلى ا 11-الصندوق المتعدد األطراف للتحويل من الكلوروفلوروآربون
إلى  2009إلى عام  2007ب من عام 141-ووصل متوسط مجموع استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون. 2004
  .4حسبما هو موجز في الجدول  )طن من قدرات استنفاد األوزون 0.6(طن متري  5.50

في البوليوالت المستوردة الموجود ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون مستوى استهالك: 4الجدول 
  ) طن متري(السابقة الخلط 

 المجموع شرآات صغيرة أخرى Isolcruz SRL Teplo Castillo y Cia SRL السنة

2007 1.8 0.0 1.5 3.3 
2008 2.8 0.0 2.4 5.2 
2009 3.8 1.4 2.7 7.9 

 5.5 2.2 0.5 2.8 سنوات 3متوسط 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمةتقديرات خط األساس الستهالك المواد 

 4.8(طن متري  80.5 المحسوبة إلىتقديرات خط أساس استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تصل  -9
طن  4.4(طن متري  74.2البالغ  2009باستخدام متوسط استهالك عام ، وحسبت )طن من قدرات استنفاد األوزون

طن متري  86.8البالغ  2010عام  في، واالستهالك المقدر 7المبلغ عنه بموجب المادة ) من قدرات استنفاد األوزون
  ).طن من قدرات استنفاد األوزون 5.2(
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  استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

قيق على مراحل لتحُيطبق تقترح الحكومة إتباع الجدول الزمني لبروتوآول مونتريال عن طريق اعتماد نهج   -10
  .2040تستمر الخدمة حتى عام على أن  2030اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

وفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سيقوم البلد بمراقبة الواردات   -11
آما . والحصص التراخيصمن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السائبة عن طريق تطبيق نظام صارم إلصدار 

لخدمة األجهزة القائمة عن طريق تعزيز عملية  سيخفض البلد الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الالزمة
ويرد  .نتقنييالخدمة لدى الاسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، ومن خالل بناء القدرات لتحسين ممارسات 

  .5ألنشطة وفترة التنفيذ المقترحة في الجدول لموجز 

د الهيدروآلوروفلوروآربونية أنشطة محددة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا: 5الجدول 
  المقترحة لتنفيذ اوفترة 

 قطاع خدمة التبريد الجدول الزمني للتنفيذ وصف األنشطة

  

 الملوثةاستعراض السياسة العامة والحوافز الضريبية وتنظيم عملية التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 
 2011 - 2019 ونظام إصدار التراخيص والحصص لألجهزة القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 2012-2015 تدريب موظفي الجمارك وتوزيع أجهزة الكشف عن غازات التبريد
غازات تدريب تقنيي الخدمة على الممارسات الجيدة وإعادة التهيئة إلى غازات تبريد بديلة وسالمة مناولة 

 2012 - 2017 التبريد من المواد الهيدروآربونية وتجميع األجهزة

 2013- 2019 استردادهاتوفير أدوات وأجهزة والتشجيع على استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها و
 2013-2019 النهائيينالدعم التقني لكبار المستخدمين 

 2012 - 2020 إدارة المشروع ومراقبته
 2012-2015 شرآات الرغاوى تحويل

  تكاليف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تشير التقديرات إلى أن مجموع تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   -12
طن متري  80.5دوالرا أمريكيا استنادا إلى خط األساس المقدر البالغ  462 432بلغ يالهيدروآلوروفلوروآربونية 

- في قطاع خدمة التبريد والتمويل المطلوب إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاد األوزون 4.8(
في  35في تحقيق خفض نسبته دعم البلد يأن  ذلكومن شأن . ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط141

 1.7(طن متري  28.2، مما ينتج عنه إزالة 2020المائة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
ويرد التوزيع التفصيلي لتكاليف المرحلة . من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية) طن من قدرات استنفاد األوزون

  .6روآلوروفلوروآربونية في الجدول المواد الهيد األولى من خطة إدارة إزالة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/24 
 

7 
 

  مجموع تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 6الجدول 

 )ةمريكياأل اتدوالربال(التكاليف  وصف األنشطة
 اليوئنديبي ألمانيا

     قطاع خدمة التبريد

  

 0 10,500 القانونية والمؤسسيةالسياسة العامة والشؤون 
 0 16,000 تدريب موظفي الجمارك

 0 80,000 تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة وإعادة التهيئة
 0 145,000 توفير أدوات وأجهزة

 0 30,000 الدعم التقني لكبار المستخدمين النهائيين
 0 33,500 إدارة المشروع ومراقبته

 0 315,000 لقطاع خدمة التبريدالمجموع الفرعي 
 147,432 0 تحويل شرآات الرغاوى

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوليفيا في سياق المبادئ التوجيهية   -13
االستهالك في االجتماع المتفق عليها ومعايير تمويل إزالة هذه المواد في قطاع  )54/39المقرر (إلعداد هذه الخطط 

الصادرة والمقررات الالحقة المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ) 60/44المقرر(الستين 
  .2014-2011راف للفترة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األط

  االستراتيجية الشاملة 

في البوليوالت المستوردة الموجود ب 141-طرحت األمانة مسألة استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  -14
وأبلغت بوليفيا بأنه ينبغي إيالء األولوية إلزالة هذا االستهالك نظرا  تنظيف بالتدفقالسابقة الخلط المستخدم آعامل 

وردت . الصادر عن اجتماع األطراف XIX/6لطابع االنبعاثات العالية الذي يتصف به هذا التطبيق، ووفقا للمقرر 
جهزة تنظيف األلدم ب المستخ141-ألمانيا بأن بوليفيا قبلت مشورة األمانة وستقوم بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

ب، مثل فرض 141-وستدمج األنشطة التي تستهدف إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون .آمسألة ذات أولوية بالتدفق
إجراءات لمراقبة الحصص وتدريب تقنيي الخدمة وزيادة التوعية، في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

  . الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط141 - المتعلقة بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون ةلأالمس

ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط في 141-أدرجت بوليفيا الهيدروآلوروفلوروآربون  -15
غير أن البلد لم يتمكن . آلوروفلوروآربونيةاالستراتيجية الشاملة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

يتألف قطاع الرغاوى من شرآات صغيرة جدا، ال تكون تكنولوجيا : من تقديم خطة إزالة لألسباب التالية
الهيدروآربون مناسبة لها بسبب قابليتها لالشتعال؛ األثر السلبي للمواد الهيدروفلوروآربونية المشبعة على المناخ؛ وال 

النظم وال يوجد ما يشير إلى عوامل النفخ البديلة المعنية بالخارجية شرآات اللوجيا عوامل النفخ إال على تعتمد تكنو
تقترح الحكومة تقديم خطة تفصيلية إلزالة قطاع  ،واستنادا إلى هذه العوائق. التي يمكن أ، تعتمدها شرآات النظم هذه

لوجيات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الرغاوى بعد تسوية المسائل المتعلقة باختيار التكنو
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

للجنة التنفيذية، بتقديم خطة قطاع الرغاوى  63/15وأبلغت األمانة البلد بأن بوليفيا مسموح لها، وفقا للمقرر   -16
فلوروآربونية عندما تتضح خيارات التكنولوجيا خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلورو

ب 141- التمويل المطلوب إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون حذفآما اقترحت األمانة . وتصبح مجدية اقتصاديا
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دوالرا أمريكيا من المرحلة األولى ألنها ال  147 432الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط والبالغ 
ويمكن إدراج طلب التمويل في خطة قطاع . ض مستوى التمويل بدون خطة إزالة تفصيلية لهذا القطاعتستطيع استعرا
دوالرا أمريكيا ليس إال رقما إرشاديا ووافقت  147 432وأبلغت بوليفيا األمانة بأن التمويل البالغ . الرغاوى القادمة

يضطلع به اليوئنديبي، أن يد الذي آان من المقرر وبالنظر إلى أن إزالة قطاع الرغاوى هو العنصر الوح. على حذفه
فإن ألمانيا تصبح الوآالة المنفذة الوحيدة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  ). المرحلة األولى(لبوليفيا 

  نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن من قدرات  4.4والبالغ  2009حددت حكومة بوليفيا متوسط مستوى االستهالك المبلغ عنه في عام   -17
طن من قدرات استنفاد األوزون آنقطة البداية إلجمالي  5.2البالغ  2010استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 

وينتج عن ذلك مستوى استهالك مقدر . البلد التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في
إلى  2007المتوسط من عام (طن من قدرات استنفاد األوزون  0.6طن من قدرات استنفاد األوزون، زائد  4.8يبلغ 
غير (ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة السابقة الخلط 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) 2009عام 

طن من قدرات استنفاد  5.4، مما ينتج عنه نقطة بداية تبلغ )من بروتوآول مونتريال 7ادة المبلغ عنه بموجب الم
  .األوزون

  المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكاليف 

السياسية العامة ونظام إصدار التراخيص /توضيح التمويل المطلوب لصك بشأن التشريع لدىأشارت ألمانيا،   -18
وروآربونية، إلى أن التمويل مطلوب لتوسيع نطاق نظام إصدار التراخيص ليشمل األجهزة للمواد الهيدروآلوروفل

القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإعداد مجموعة من تدابير السياسة العامة لدعم إزالة المواد 
غ لمراقبة سلسلة إمدادات ويشتمل ذلك على إجراءات لوضع نظام أقوى للرصد واإلبال. الهيدروآلوروفلوروآربونية
؛ وسياسة عامة ضريبية لغازات التبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي؛ ولوائح للتخلص المواد المستنفدة لألوزون

واقترحت األمانة خفض هذا التمويل جزئيا وتحويله إلى تدريب التقنيين بالنظر  .من المواد المستنفدة لألوزون الملوثة
ونظرا لشواغل األمانة، خفضت بوليفيا التمويل . بالفعل للتشريع واللوائح ونظام إصدار التراخيص إلى توفير تمويل

دوالر أمريكي لعنصر تدريب  3 000دوالر أمريكي وأضافت  7 500المطلوب لعنصر السياسة العامة إلى مبلغ 
  . التقنيين

من خطة إدارة إزالة  ىجمالية للمرحلة األولفق على أن تكون التكاليف اإل، اُت60/44وبما يتسق مع المقرر   -19
دوالر أمريكي لتحقيق خفض في استهالك المواد  315 000المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوليفيا قدرها 

ويرد التوزيع التفصيلي . في قطاع خدمة التبريد 2020في المائة بحلول عام  35الهيدروآلوروفلوروآربونية نسبته 
  .7ا اتفق عليه، في الجدول للتكاليف، حسبم

  مجموع التكاليف المتفق عليها لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 7الجدول 

 )ةمريكياأل اتدوالربال(التكاليف  وصف األنشطة
 7,500 السياسة العامة والشؤون القانونية والمؤسسية

 16,000 تدريب موظفي الجمارك
 83,000 الممارسات الجيدة وإعادة التهيئةتدريب التقنيين على 
 145,000 توفير أدوات وأجهزة

 30,000 الدعم التقني لكبار المستخدمين النهائيين
 33,500 إدارة المشروع ومراقبته

 315,000 المجموع
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، ستقدم حكومة بوليفيا خطة قطاع الرغاوى مع طلب تمويل إلزالة 63/15وفي ضوء المقرر   -20
ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط أثناء تنفيذ المرحلة األولى من 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  األثر على المناخ 

التي ومن شأن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،   -21
تتضمن إدخال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ إجراءات مراقبة واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، أن تخفض 

ال  22-آيلوغرام من الهيدروآلوروفلوروآربونوآل . التبريد لخدمةالمستخدم  22-آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
على و. طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون 1.8ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل ينتج عنه وفورات تبلغ نحو 

لوروآربونية، فإن األنشطة الرغم من عدم إدراج حساب لألثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروف
وخاصة تدريب التقنيين على ممارسات الخدمة األفضل واسترداد غازات التبريد  ،لبوليفيا لع بهاالمقرر أن تضط

طن من مكافئ ثاني أآسيد  11 280.8وإعادة استخدامها، تشير إلى أنه من المرجح أن يحقق البلد تخفيضا يبلغ 
غير أن األمانة . 2014-2011للفترة الكربون من االنبعاثات إلى الغالف الجوي حسبما تم تقديره في خطة األعمال 

ويمكن تحديد األثر من خالل . ليست في وضع يسمح لها، في هذه الفترة، بتقدير األثر على المناخ من الناحية الكمية
منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ خطة  جملة أمورتقييم تقارير التنفيذ عن طريق 

الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد المبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها وعدد إدارة إز
  . التي أعيد تهيئتها 22-التقنيين الذين تم تدريبهم واألجهزة القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك

موارد إضافية لتحقيق على  وإمكانيات الحصولبشأن الحوافز المالية المحتملة ) ح(54/39استجابة للمقرر   -22
 XIX/6من المقرر ) ب(11أقصى منافع بيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

ن حكومة بوليفيا ستواصل استكشاف مصادر تمويل الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أشارت ألمانيا إلى أ
أخرى، على الرغم من عدم وجود تمويل مشترك في هذه المرحلة، سعيا إلى تحقيق منافع مناخية وتحقيق التآزر مع 

وسيكون ذلك مهما . برامج آفاءة الطاقة األخرى خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .لتحويل عدد آبير من المستخدمين النهائيين التجاريينبصفة خاصة 

  2014-2011خطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  315 000تطلب ألمانيا مبلغ   -23
دوالرا  213 570، والبالغ 2014- 2011وب للفترة ويقل مجموع المبلغ المطل. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 عدم إدراجويعزى ذلك إلى . أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم، عن المبلغ الوارد في خطة األعمال لهذه الفترة
قطاع الرغاوى في التمويل الحالي المطلوب في خطة إدارة إزالة المواد الخاص بالتمويل 

  .2013قطاع الرغاوى في عام  أن بوليفيا أشارت إلى أنها ستقدم طلبا لتمويلغير . الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ) طن قدرات استنفادا األوزون 4.8(طن متري  80.5واستنادا إلى خط األساس المقدر لالستهالك والبالغ   -24
سق مع دوالر أمريكي بما يت 315 000قدرها  2020قطاع الخدمة، ينبغي أن تكون مخصصات البلد حتى عام 

  .60/44المقرر 

  إدارة المشروع ورصده وتقييمه

وستنفذ وحدة األوزون الوطنية أنشطة . من المخطط إجراء أنشطة الرصد والتقييم على مدار فترة التنفيذ  -25
  .المشروع وترصدها بدعم من ألمانيا
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  مشروع االتفاق

الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق األول  يرد مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  -26
  .بهذه الوثيقة

  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -27

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )أ(
زائد تكاليف دوالر أمريكي،  315 000، بمبلغ 2020إلى  2011لدولة بوليفيا المتعددة القوميات للفترة 

دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا؛ على أساس الفهم أن التمويل إلزالة  40 950دعم الوآالة البالغة 
ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط سيقدم خالل تنفيذ 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزا
  
 4.8وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ دولة بوليفيا المتعددة القوميات مالحظة أن حكومة   )ب(

طن من قدرات  4.4طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 
طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر  5.2واالستهالك البالغ  2009استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 

ب الموجود في 141-طن قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 0.6زائد ، 2010لعام 
طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة  5.4نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج عنه 

 ؛تخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدالبداية إلجمالي ال
  
واللجنة التنفيذية لتخفيض دولة بوليفيا المتعددة القوميات الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج(

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛
  
ألف من االتفاق إلدراج أرقام -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات 
ل، مع أي تعديالت أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤه

 يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛
  
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(

لة بمبلغ ـفيذ ذات الصـخطة التنعلى عددة القوميات وـفيا المتـالهيدروآلوروفلوروآربونية لدولة بولي
 .دوالرا أمريكيا أللمانيا 24 570تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي، زائد  189 000
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 األول رفـقمال

  
  دولة بوليفيا المتعددة القومياتحكومة اّتفاق بين مشروع 

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ") البلد("  دولة بوليفيا المتعددة القوميات هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ") واّدالم("ألف  -1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل بإجراء تخفيض في اال

بما يتماشى مع الجداول  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  3,1ثابتة قدرها 
تحديد خط األساس ، بعد ه مرة واحدةالزمنية لبروتوآول مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيح

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")اف والتمويلاألهد("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
صندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من ال3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1في التذييل المحددة زون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) ةالمتبقي ةالمؤهل اتاالستهالآ( 3-3-4و  3- 2-4و 3-1- 4ة ألفقيا  وفالصف

 
جنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق الل 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 ").تمويلال
 

من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة

 .المعنيةثنائية أو المنّفذة بتكليف من الوآالة الالتحقيق المشار إليه أعاله 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية

 :التمويل ىللموافقة عل
 

والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 لقطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ا

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالرير وخطط اشكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

ى الموافق عليها قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخر 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  ما في ذلك هذه السنة نفسها،ب ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي
ام     ود نظ ده، بوج ا بع واد     وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف وطن

أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين . فأل -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل للة إزاوستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

ق   ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف      المسائل الت ي   ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتع رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنشطة غير المدرجة في  ة أي نشاط من خطة التنفي خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال
  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر      الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد ا أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  لتنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في          )ج( اء من الشريحة األخي دى االنته سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـت التبرياـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  حكومة ألمانيا وقد وافت. بموجب هذا االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات  نيابة عنه التي ُيضطلع بها

كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  اليوئنديبي توافقو") الوآالة المنفذة الرئيسية(" الوآالة المنفذة الرئيسية
وُيوافق . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) الوآالة المنفذة المتعاونة(

برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار 
 .في هذا االتفاق المشترآة ع ألي من الوآاالت المنفذةاباألطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةالوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون  10-

 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت عليها في
وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 

لوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم ا. التنفيذ
الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات لقة بالترتيبات بين الوآالتين المتعبشأن إلى توافق في اآلراء والوآالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  .4-2و   2- 2 يناألفقي ينلصفا

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . حّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويلي
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلحقق قبل تسلأن تت ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .استنفاد األوزون مقدرة بأطنان قدراتمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  تمويل عناصر خضعتلن  12- 

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

فذة والوآالة المنمن الوآالة المنفذة الرئيسية و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نهاية السنة التالية رن بها واالتفاق المقتإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . يذ األنشطة المتبقيةلية لتنفماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
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و المبّين في المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النح الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 

  
 المادة

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

3.7 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

 ب141
1.4 األولى جيم

-الهيدروآلوروفلوروآربون
 ب142

0.2 األولى جيم

0.1 األولى جيم 124-الهيدروآلوروفلوروآربون
5.4 األولى جيم لمجموعا

 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
لمجموعا 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011      

1.1 

جدول تخفيضات بروتوآول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

أطنان قدرات (األولى المجموعة 
 )األوزون نفاداست

ير غمتوفرير غ
 متوفر

4.8 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.1 

ير غ
 متوفر

1.2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

أطنان (جيم، المجموعة األولى 
 ) األوزون نفادقدرات است

ير غمتوفرير غ
 متوفر

4.8 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.1 

ير غ
 متوفر

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة  2.1
 315,000 31,500         94,500       189,000 )دوالر أمريكي) (لمانياأ(الرئيسية 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2.2
 40,950 4,095         12,285      24,570 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

2.3 
التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 

دوالر (  *)ديبياليون(المتعاونة 
 )أمريكي

0       0         0 0 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2.4
 0 0         0       0 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

دوالر (عليه إجمالي التمويل المتفق  3.1
 315,000 31,500         94,500       189,000 )أمريكي

دوالر (مجموع تكاليف الدعم  3.2
 40,950 4,095         12,285       24,570 )أمريكي

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 355,950 35,595         106,785       213,570 )دوالر أمريكي(

 0.6 )األوزون نفاداست أطنان قدرات( ضمن هذا االتفاق 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.1

ير غ )األوزون نفادأطنان قدرات است(ات السابقة المتفق عليها شروعملفي ا 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.2
 متوفر

 3.1 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.3

- الهيدروآلوروفلوروآربونو  ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون و )عامل التنظبف( ب141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.2.1
)األوزون نفاداست أطنان قدرات( ضمن هذا االتفاق 124  

1.1 

)األوزوننفاد أطنان قدرات است(   للمشروعات السابقة المتفق عليها 1- 2- 4لمواد المذآورة في الصف ل زالة ا 4.2.2 ير غ 
 متوفر

)األوزوننفاد أطنان قدرات است(   1-2- 4لمواد المذآورة في الصف لاالستهالك المؤهل المتبقي  4.2.3  0.0 

أطنان ( قاضمن هذا االتف هاقيحقتبقة الخلط المتفق اود في البوليوالت المستنوردة السب الموج141- الهيدروآلوروفلوروآربون ةإزالجمالي إ 4.3.1
)األوزوننفاد قدرات است  0.0 
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عات المتفق عليها المشرو منض هاقيحقتالتي يجب بقة الخلط اود في البوليوالت المستنوردة السب الموج141-الهيدروآلوروفلوروآربون ةإزال 4.3.2
)األوزوننفاد أطنان قدرات است(سابقا   

ير غ
 متوفر

)األوزوننفاد أطنان قدرات است(   لبولبوالت المستوردة السابقة الخلطافي  ب141 –هيدروآلوروفلوروآربون للالستهالك المؤهل المتبقي ا 4.3.3  
0.6 

تم اذا  بقة الخلطاود في البوليوالت المستنوردة السب الموج141 –هيدروآلوروفلوروآربون لامشروعا الزالة بتنفيذ اليوئنديبي م وقتالممكن أن من *
.خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلمن طرف حكومة بوليفيا خالل تنفيذ المرحلة األولى تقديمه   

 
 

  التمويل على الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
 في السنة المحددة الثانيل االجتماع قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس  1

 .ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        منذ الموافقة علىود بشأن التقدم المحرز تقرير مسر  )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . يتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

ومات عن  من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معل) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم     اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     طلب  حت الشريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     وي. تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة نبغي أن يغطي ه

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى   بيان  .اإلنترنت عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة   انظر الف (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1ق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
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ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق
ب     . أعاله ة إال بالنس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل      ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ة للسنوات الس

ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف
  في ذلك؛ الرئيسية

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     

خطة إدارة إزالة المواد ستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن الرصد والتنسيق الشاملين لتنفيذ   1
وستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ . بمساعدة من ألمانيا الهيدروآلوروفلوروآربونية

وستكلف حكومة ألمانيا استشاريين مستقلين برصد التقدم المحرز والتحقق من مؤشرات األداء . إلى ألمانياهذه الخطة 
  . والنتائج، على النحو المحدد في الخطة

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـيقفي وثة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

  :التالي
ق  )أ( ة   ضمان التحّق ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق م

ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

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

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

املة وفي      يسبة والتقدم المحرز بعالتأّآد من أخذ التجارب المكت  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى   وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4محدد في التذييل النحو ال ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ات مل توتش  .لتق الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق
 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ذة       الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 سية؛الرئي

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  البيانات؛الدقيق عن 

  تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(
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رة     في حالة خفض التمويل ن  )ي( ا للفق ال وفق د        11تيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

 ثنائية معنية؛

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

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  وفلوروآربونيةالهيدروآلورمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
ا     1 ة م ي حال دروآلوروفل    ف ة الهي روع ازال ذ مش ديبي بتنفي ت اليوئن ي   141-وروآربوناذا قام ود ف ب الموج

ط     ابقة الخل توردة الس والت المس ة          البولي ة ادارة ازال ى لخط ة األول ذ المرحل الل تنفي د خ دمها البل ن أن يق ي يمك الت
تم  و. مسؤولة عن مجموعة أنشطةالهيدروآلوروفلوروآربون، سوف تكون اليوئنديبي   ذه األنشطة     ي د ه مواصلة تحدي

  :أن تشتمل على األقل على ، ولكن يجبالخطة الشاملةفي 

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

ة            )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

نشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن هذه األ  )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180المخّصص بمقدار التمويل  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2لتذييل من ا 2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  قدرات استنفاد األوزونمن  رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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