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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
   السلفادور

 الوآالة عنوان المشروع) أوال(

 ، اليونيب)رئيسية(وئنديبي الي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 11.9  2009 :السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 
 2010 :السنة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت آيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
االستهالك 
 القطاعي

  الخدمة التصنيع  
          123- الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.02    0.02     124- الهيدروآلوروفلوروآربون
 1.12    1.12     ب141- الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.01    0.01     ب142- الهيدروآلوروفلوروآربون

 4.6    4.6     22- دروآلوروفلوروآربونالهي
 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستهالك ) رابعا(
 21.01 :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة 16.07 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 6.6 :المتبقي 0.0 :علموافق عليه بالف

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) خامسا(

طن من (إزالة المواد المستنفذة لألوزون  اليوئنديبي
 )قدرات استنفاذ األوزون

1.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 3.3 

 431,513 0 35,744 0 0 107,231 0 0 107,231 0 181,306 )دوالر أمريكي(التمويل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(
حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 

 )تقديرية(
ال  ال ينطبق

 ينطبق
 ال ينطبق 10.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16.1 16.1

طن من (ك المسموح به الحد األقصى لالستهال
النسبة المئوية ) (قدرات استنفاذ األوزون

 )للتخفيض

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 10.45 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16.1 16.1

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

دوالر (
 )أمريكي

تكاليف  اليوئنديبي
 المشروع

631,350  115,000  32,000 108,500    39,500 926,350 

تكاليف 
 الدعم

47,351  8,625  2,400 8,138    2,963 69,477 

تكاليف  اليونيب
 المشروع

140,000  67,000  23,000 143,500    16,500 390,000 

تكاليف 
 الدعم

2,730  2,730  2,730 2,730    2,730 13,650 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
 )أمريكيدوالر (المبدأ 

771,350  182,000  55,000 252,000    56,000 1,316,350 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

50,081  11,355  5,130 10,868    5,693 83,127 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

821,431  193,355  60,130 262,868    61,693 1,399,777 

 
 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة
 47,351 631,350 اليوئنديبي
 2,730 140,000 اليونيب
 آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل

 اعتبار إفرادي :يات األمانةتوص
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة السلفادور، تقدم اليوئنديبي بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع الرابع والستين  .1
للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية آما هي مقدمة 

 120,000و ،دوالر أمريكي لليوئنديبي 68,764دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  916,850صًال أ
ُتغطي خطة إدارة إزالة المواد  .لليونيب 15,600دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

في المائة في استهالك  35ة تنسب تخفيضالهيدروآلوروفلوروآربونية اإلستراتيجيات واألنشطة الخاصة بتحقيق 
  .2020المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي زائد  636,850تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع  .2
ئد تكاليف دعم الوآالة دوالر أمريكي زا 100,000دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 47,764تكاليف دعم الوآالة البالغة 

 .دوالر أمريكي لليونيب، آما هي ُمقدمة أصًال 13,000البالغة 

  خلفية
 

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

ُتعتبر وزارة البيئة والموارد الطبيعية، من خالل مكتب حماية األوزون، الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ  .3
وقد  .اية األوزون هو الهيئة المنسقة والمنفذة لالمتثال لبروتوآول مونتريالومكتب حم .بروتوآول مونتريال في البلد

تم إدراج اإلطار القانوني لدعم تنفيذ بروتوآول مونتريال في البلد في األدوات القانونية الوطنية للمواد الكيميائية 
 .ألنوالخطيرة في البلد، وتم تنفيذه بالتكامل معها وهو يعمل بشكل جيد تماًما حتى ا

يوجد لدى الحكومة مرسوم وتنظيمات مطبقة لمراقبة استيراد وتصدير واستهالك المواد المستنفذة  .4
ويتم تنسيق تنفيذ نظام حصص  .وقد تم تأسيس نظاًما للتراخيص ُيغطي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية .لألوزون

 .ة العامة للجمارك التي تتبع وزارة الخزانةاالستيراد والتراخيص للمواد المستنفذة لألوزون عن قرب مع اإلدار
، التنظيمات الخاصة بمراقبة المواد المستنفذة 38وباإلضافة إلى ذلك، يوجد مشروع جديد الستبدال المرسوم رقم 

لألوزون، يحتوي على نظام حصص استيراد المواد المستنفذة لألوزون والختم األخضر للمنتجات الخالية من 
، تجري مراجعته عن طريق الحكومة ليشمل معايير المراقبة الكاملة للمواد الكلوروفلوروآربون

وباإلضافة إلى ما تقدم، سوف تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز التعاونيات مع سياسة  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .الطاقة الوطنية للبلد في تنفيذ األنشطة الخاصة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  الك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتوزيع القطاعياسته

المادتان الرئيسيتان من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستوردة في السلفادور هما  .5
في المائة من المستوى اإلجمالي للمواد  70، الذي يمثل أعلى قليًال من 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

، ثم يليه )باألطنان من قدرات استنفاذ األوزون( 2009توردة في الهيدروآلوروفلوروآربونية المس
، بينما توزع النسبة المتبقية على )في المائة تقريًبا 20(ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
التي  124-والهيدروآلوروفلوروآربون 123-ب والهيدروآلوروفلوروآربون142-الهيدروآلوروفلوروآربون

  ).1جدول (لتبريد تحتوي عليها خالئط غازات ا
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  )*2010—200(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستوردة في السلفادور  :1جدول 

المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

2008 2009 2010 

طن من قدرات استنفاذ طن متري
طن من قدرات استنفاذ طن مترياألوزون

طن من قدرات استنفاذ طن متري األوزون
 األوزون

 14.31 260.12 7.40 134.54 14.42 262.15  22-دروآلوروفلوروآربونالهي
-الهيدروآلوروفلوروآربون

 0.15 2.25 0.05 0.75 0.12 1.851 ب142
-الهيدروآلوروفلوروآربون

 5.28 47.99 4.13 37.51 10.38 94.338 ب141
-الهيدروآلوروفلوروآربون

123 8.83 0.18 5 0.1 13.07 0.26 
-روآربونالهيدروآلوروفلو

124  17.62 0.39 8.86 0.19 12.51 0.28 
 20.28 335.94 11.86 186.66 25.49 384.79 المجموع
  .تقريبية 2010البيانات الخاصة بعام . 2009و 2008ألعوام  7بيانات المادة (*) 

 
مستوردون نشطون للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في السلفادور، أربعة منهم  6يوجد إجمالي  .6
ومعظم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يتم استيرادها من  .في المائة تقريًبا من حصة السوق 90ستحوذون على ي

   .المكسيك والصين، مع بعض الواردات الصغيرة من الواليات المتحدة األمريكية وبنما التي ُتعتبر نقاط التقاء للسفن

ة في السلفادور ُتستخدم في خدمة أنظمة التبريد وتكييف معظم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستورد .7
بينما . فقط تقريًبا 22- وجميع أجهزة تكييف الهواء المستوردة في البلد تعمل على الهيدروآلوروفلوروآربون .الهواء

ب أيًضا على نطاق واسع في عمليات التنظيف والشطف في جميع 141- ُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون
في المائة تقريًبا من واردات أجهزة تكييف  95مستورد في البلد يستحوذون على  21يوجد  .الصناعيةالقطاعات 

وحدة ألجهزة التبريد وتكييف  57,600، تم استيراد )2009-2007(وبشكل تراآمي خالل آخر ثالث سنوات  .الهواء
في المائة من أجهزة  63ر المسح أن وبشكل عام، أظه .الهواء المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد

في المائة إلى القطاع المنزلي بما في ذلك  32تكييف الهواء المستوردة في البلد تذهب إلى القطاع التجاري، و
  .في المائة فقط إلى القطاع الصناعي 4المنازل، و

فني تقريًبا،  2,000هواء بـ ُيقّدر العدد اإلجمالي لفنيي التبريد العاملين في قطاع خدمة التبريد وتكييف ال .8
ورش العمل هذه وهؤالء الفنيين  .ورشة عمل تقريًبا بدرجات متفاوتة من الرسمية 1,000إلى  800موزعين على 

وفي ورش العمل األآبر حجًما وذات الطابع  .مترآزين بشكل رئيسي في المنطقة األآثر آثافة سكانية في البلد
الجدول التالي يوضح طلب  .ريًبا فقط من الفنيين على بعض التدريب الرسميفي المائة تق 66الرسمي أآثر، حصل 

 :البلد على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد

  2009استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد في  :2جدول 

 النوع

إجمالي الوحدات

 )طن(الخدمة )طن(إجمالي الشحن 

متري طن 
من قدرات استنفاذ 

 طن متري األوزون
من قدرات استنفاذ 

 األوزون

 1.52 27.55 11.01 200.19 166,823 تكييف الهواء السكني

 3.84 69.81 85.32 1,551.24 387,810 التبريد وتكييف الهواء التجاري

 0.66 11.99 43.95 799.01 99,877 التبريد وتكييف الهواء الصناعي

 1.39 25.20 46.20 840.02 280,006 ء في الخدماتتكييف الهوا

 7.40 134.54 186.48 3,390.46 934,516 المجموع

 
يستورد البلد أيًضا أنظمة البوليوالت الكاملة التشكيل إلنتاج الرغاوي، ومع ذلك، لم يتم اإلبالغ عن  .9

، وبالتالي لم يتم 7بيانات المادة ب المحتوية عليه أنظمة البوليوالت هذه بموجب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
توجد ثالث شرآات رئيسية تستخدم البوليوالت المسبقة الخلط المحتوية على  .احتسابه آاستهالك
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 44.87وهذه الشرآات استخدمت  .ب في تصنيع المنتجات المختلفة لصناعة البناء141-الهيدروآلوروفلوروآربون
ب في 141-ألوزون في المتوسط من الهيدروآلوروفلوروآربونأطنان من قدرات استنفاذ ا 4.94طن متري أو 

  .آما هو موضح بالتفصيل في الجدول التالي 2009-2007البوليوالت المسبقة الخلط خالل فترة 

  )2009-2007(ب في أنظمة البوليوالت المشكلة بالكامل 141-واردات الهيدروآلوروفلوروآربون :3جدول 
  ب141-دروآلوروفلوروآربونالهي البوليوالت بالطن  السنة

طن من قدرات  طن متري
 استنفاذ األوزون

 2007  150.00 41.90 4.61 
 2008  185.00 50.40 5.54 
 2009  161.00 42.30 4.65 
 4.94 44.87 165.33  المتوسط

 
ب في 141- يلخص استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون، باستثناء الهيدروآلوروفلوروآربون 4جدول  .10

بالنسبة الستهالك المواد  2020-2011والتنبؤ الخاص بفترة . البوليوالت المسبقة الخلط، حسب القطاع
الهيدروآلوروفلوروآربونية بناء على التخطيط باستخدام معادلة من االتجاهات الخطية المقدرة المأخوذة من 

 .4االستهالك التاريخي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية موضح في جدول 

  2009االستهالك القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع في  :4جدول 
  القطاع الفرعي

 
الهيدروآلوروفلو

  22-روآربون
 

الهيدروآلوروفل
-وروآربون

  ب141
 

الهيدروآلورو
-فلوروآربون

142  
 

الهيدروآلورو
-فلوروآربون

123  
 

الهيدروآلورو
-فلوروآربون

124  
 

  المجموع
 )آغ متري(

بالنسبة  الحصة
المئوية في 

إجمالي استهالك 
المواد 

الهيدروآلوروفل
 وروآربونية

التبريد وتكييف الهواء 
 التجاري

69,805.79 - - - - 69,805.79 37.40 

 20.10 37,510.00 - - - 37,510 - )1(التنظيف 
 14.76 27,548.43 - - - - 27,548.43 تكييف الهواء المنزلي

تكييف الهواء في 
  الخدمات

25,200.58 - - - - 25,200.58 13.50 

التبريد وتكييف الهواء 
 الصناعي

11,985.20 - - 5,000 - 16,985.20 9.10 

 5.15 9,610 8,860 - 750 - - متنوعة
 100 186,660 8,860 5,000 750 37,510 134,540المجموع

 التنظيف والشطف في جميع القطاعات )1(

  مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمةالتنبؤ الخاص باستهالك ال :5جدول 

  2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
استهالك 

الهيدروآلوروفلور
 وآربون المقيد

 169.85 235.17 235.17 235.17 235.17 235.17 261.30 261.30 539.9 425.9 335.9 186.7 طن متري

من قدرات 
استنفاذ 

 وزوناأل
11.86 20.3 23.4 29.7 16.07 16.07 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 9.34 

استهالك 
الهيدروآلوروفلور

وآربون غير 
 المقيد

 3604.9 2843.3 2242.6 1768.8 1395.1 1100.4 867.9 684.6 539.9 425.9 335.9 186.7 طن متري

من قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

11.86 20.3 23.4 29.7 37.7 47.7 60.5 76.7 97.3 123.3 156.4 198.3 
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   نقطة البداية الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية/خط األساس التقريبي

تضمنت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حساب خط األساس الُمقدَّر الستهالك المواد  .11
باستخدام متوسط ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 16.07(طن متري  261.3الهيدروآلوروفلوروآربونية على 

) طن من قدرات استنفاذ األوزون 11.86(طن متري  186.66البالغ  2009االستهالك الفعلي الُمبلغ عنه لعام 
وقد أضافت  ).طن من قدرات استنفاذ األوزون 20.3(طن متري  335.1البالغ  2010واالستهالك المقدر لعام 

ب الذي تحتوي عليه البوليوالت المسبقة الخلط لفترة 141-متوسط الهيدروآلوروفلوروآربون حكومة السلفادور
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إلى خط األساس المقدر البالغ  4.94طن متري أو  44.87والبالغ  2007-2009

فاذ األوزون آنقطة أطنان من قدرات استن 21.01طن متري أو  306.17طن متري للحصول على القيمة  261.3
 .بداية للتخفيض المجمع في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آما هو موضح في الجدول أدناه

  حساب خط األساس الُمقدَّر ونقطة البداية :6جدول 
 (1) 2009 المادة

 طن متري
2010 (2) 
 طن متري

خط األساس المقدر 
  للهيدروآلوروفلوروآربون

 طن متري

س المقدر خط األسا
  للهيدروآلوروفلوروآربون
 من قدرات استنفاذ األوزون

 10.85 197.33 260.12 134.54 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 4.70 42.75 47.99 37.51 ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.10 1.50 2.25 0.75 ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.18 9.03 13.07 5.00 123-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.24 10.69 12.51 8.86 124-الهيدروآلوروفلوروآربون

 16.07 261.30 335.94 186.66المجموع
ب في البوليوالت 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 4.94 44.87   )2009-2007متوسط استهالك (
 21.01 306.17   نقطة البداية

   7الرقم الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة ) 1(
  قريبيرقم ت) 2(
 

  استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تقترح الحكومة اتباع الجدول الزمني لبروتوآول مونتريال وإقرار منهًجا مرحلًيا لتحقيق اإلزالة الكاملة  .12
يشتمل التقديم الحالي على . 2040مع ملحق خدمة حتى عام  2030للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل عام 

في المائة  35لة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فقط لتحقيق التخفيض بنسبة المرح
، باإلضافة 22-، وُيرآز على األنشطة الخاصة بقطاع الخدمة باستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون2020قبل عام 

  .ب في أنظمة البوليوالت الكاملة التشكيل141-إلى تحويل ثالث شرآات رغاوي تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون

في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سوف يقوم البلد بمراقبة  .13
واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السائبة عن طريق تطبيق نظاًما صارًما للتراخيص والحصص باتباع 

آما سيقوم البلد بتقليل الطلب على المواد  .بروتوآول مونتريال الجدول الزمني للتخفيض في
الهيدروآلوروفلوروآربونية لخدمة األجهزة الحالية من خالل استرداد وإعادة استخدام غاز التبريد، وبناء قدرة 

 وفي نفس الوقت، سوف يقوم أيًضا بتنفيذ تحويل ثالث شرآات مصنعة .الفنيين من خالل ممارسات خدمة أفضل
  .للرغاوي إلى استخدام بدائل غير هيدروآلوروفلوروآربونية

  تحويل شرآة الرغاوي
 

تشتمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على طلب تحويل ثالث  .14
والشرآات المصنعة للرغاوي في السلفادور هي يونيميتال . 61/47شرآات رغاوي بالتوازي مع المقرر 

تصنع يونيميتال ألواح البولي يوريثان المعزولة لصناعة البناء واألسقف، وتصنع هيكاسا  .وبروفيالآسيس وهيكاسا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/32 
 

 7

وبناء  .األبواب المعدنية بحشوة رغاوي عازلة، بينما تقدم بروفيالآسيس حلول العزل الحراري للعديد من الصناعات
حة غير المعتمدة على الهيدروآلوروفلورآربون، تهدف يونيميتال على االعتبارات التقنية واالقتصادية للتقنيات المتا

والتكاليف  .ب المستخدم آعامل إرغاء بالهيدروآربونات المسبقة الخلط141-إلى استبدال الهيدروآلوروفلوروآربون
تهيئة  وإعادة) دوالر أمريكي 25,000(الرأسمالية المطلوبة ليونيميتال تشمل نقل الهيدروآربون إلى منطقة آمنة 

 151,000(واألجهزة المرتبطة بالسالمة ) دوالر أمريكي 110,000(موزعات الرغاوي الستخدام الهيدروآربون 
والطوارئ ) دوالر أمريكي 51,000(، باإلضافة إلى التجارب والتدريب واالختبار ومراقبة السالمة )دوالر أمريكي

وقد تم حساب فعالية التكلفة للمشروع على  .مطلوبة لم تكن هناك أي تكاليف إضافية ).دوالر أمريكي 33,700(
  .آغ/دوالر أمريكي 5.97

-وبالنسبة للشرآتين األخريين، هيكاسا وبروفيالآسيس، سوف تقومان باستبدال الهيدروآلوروفلوروآربون .15
سات ب المستخدم آعامل إرغاء بفورمات الميثيل في أنظمة البوليوالت المسبقة التي سيتم شراؤها من مؤس141

قدمت حكومة المكسيك المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد (األنظمة في المكسيك 
، شاملة مشروع )UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39(الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى االجتماع الرابع والستين 

ويتم طلب  ).رمات الميثيلرغاوي إلعادة تهيئة جميع مؤسسات األنظمة للسماح بإنتاج البوليوالت المعتمدة على فو
؛ والتجارب واالختبار )دوالر أمريكي 40,000(التكاليف الرأسمالية إلعادة تهيئة موزعات الرغاوي الحالية 

 ).دوالر أمريكي 8,300(والطوارئ ) دوالر أمريكي 25,000(؛ ونقل التقنية )دوالر أمريكي 18,000(والتدريب 
آغ /دوالر أمريكي 8.34وفعالية التكلفة تساوي . دوالر أمريكي 14,850فية بمبلغ آما ُتقدَّر التكاليف التشغيلية اإلضا

  .آغ لبروفيالآسيس/دوالر أمريكي 7,85لهيكاسا و

أطنان من قدرات استنفاذ  8.31(طن متري  75.8سوف تقوم جميع الشرآات الثالث بإزالة إجمالي  .16
ت المستوردة المسبقة الخلط بما يشكل اإلزالة النهائية ب في البوليوال141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) األوزون

ملخص باألنشطة والفترة الزمنية المقترحة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  7يوضج جدول  .بالنسبة لهذا التطبيق
 .إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  وآربون والفترة المقترحة للتنفيذاألنشطة المحددة لخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلور :7جدول 

 الجدول الزمني للتنفيذ وصف األنشطة

 2011-2015 تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل الممارسات السليمة

 2016-2020 تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلورآربونية من خالل االسترداد وإعادة التدوير

 2011-2020 جار في المواد المستنفذة لألوزون واألجهزة المعتمدة عليهاتعزيز مراقبة اإلت

 2011-2020  إدارة المشروع والرصد

 2011-2012 تحويل شرآات مصنعة للرغاوي

 
  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

الهيدروآلوروفلوروآربونية بـ  ُقدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد .17
دوالر أمريكي منها محسوبة عن طريق حكومة السلفادور آتكلفة حقيقية  1,472,000دوالر أمريكي،  1,940,000

لتنفيذ األنشطة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالنسبة لقطاع الخدمة، وذلك بناء على خط األساس المقدر 
سوف يترتب على ذلك تحقيق التخفيض بنسبة  ).أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 16.07(طن متري  261.3البالغ 

طن  91.45، مما يؤدي إلى إزالة 2020في المائة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام  35
 560,000آان يجري طلب  .من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية) طن من قدرات استنفاذ األوزون 5.62(متري 

دوالر أمريكي، آجزء من التمويل الخاص بقطاع الخدمة، من الصندوق المتعدد األطراف آتمويل مؤهل للبلد 
وسوف يتم استكشاف رصيد التمويل من خالل التمويل المشترك المحتمل بالتعاون مع . 60/44بالتوازي مع المقرر 
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  .القطاع الخاص والصناعة والحكومة

دوالر  476,850تكلفة الخاصة بعنصر االستثمار الذي يغطي تحويل شرآات الرغاوي الثالث بـ قدرت ال .18
والتوزيع التفصيلي للتكلفة بالنسبة ألنشطة  .أمريكي زائد تكاليف الدعم باإلضافة إلى التمويل الخاص بقطاع الخدمة

  .8المرحلة األولى موضح في جدول 

  رحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإجمالي التكلفة بالنسبة للم :8جدول 

  وصف األنشطة
اليوئنديبي 

دوالر (
 )أمريكي

اليونيب 
دوالر (

 )أمريكي

إجمالي التمويل 
المطلوب من 

الصندوق المتعدد 
  األطراف

 )دوالر أمريكي( 

المساهمة العينية من 
  * المصادر األخرى/البلد
 )دوالر أمريكي(

استهالك المواد تخفيض 
الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل الممارسات 

 160,000 240,000 - 400,000 السليمة
تخفيض استهالك المواد 

الهيدروآلوروفلورآربونية من خالل االسترداد 
 312,000 88,000  400,000 وإعادة التدوير

تعزيز مراقبة اإلتجار في المواد المستنفذة 
 130,000 120,000 250,000  معتمدة عليهالألوزون واألجهزة ال

 310,000 112,000 - 422,000  إدارة المشروع والرصد

 912,000 560,000 250,000 1,222,000 )*دوالر أمريكي ( المجموع 
     تحويل شرآات الرغاوي الثالث

 29,200     هيكاسا

476,850 - 476,850 - 
 76,950  بروفيالآسيس

 370,700 يونيميتال

 912,000 1,036,850 250,000 1,701,850 المجموع الكلي
  التكلفة اإلجمالية لإلزالة في قطاع الخدمة* 

 

  تعليقــات األمانة وتوصياتـها
 

  التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للسلفادور في سياق المبادئ  .19
ومعايير تمويل ) 54/39المقرر (ة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التوجيهية المتعلق

والمقررات الالحقة بشأن ) 60/44المقرر (إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف هذه الخطط والصادرة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين و

 .2011-2014للفترة 

  المسألة المتعلقة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

أشارت األمانة إلى أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسبت االستهالك المقدر لعام  .20
خي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المبلغ عنه من قبل باستخدام اتجاه خطي بناء على االستهالك التاري 2010
في  2010وقد تسائلت عن السبب في عدم استخدام التقديرات القائمة على البيانات األولية للواردات الفعلية في  .البلد

ًضا اإليضاح وطلبت األمانة أي .هذا الحساب، مع األخذ بعين االعتبار أن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة حالًيا
، خاصة )2009-2001(فيما يتعلق بالتقلب في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في السنوات األخيرة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/32 
 

 9

وفي  .أقل بما يزيد عن خمسين في المائة 2009و 2007فيما يتعلق بالسبب في آون األرقام الخاصة بالفترة بين 
ا ومعلومات مقبولة دعمت البيانات المستخدمة في خطة إدارة إزالة المناقشات التي تلت ذلك، قدم اليوئنديبي تبريًر

آما فسَّر التقلب في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على أنه من  .المواد الهيدروآلوروفلورورآربونية
ريكية في أواخر عام المحتمل جًدا أن يكون ناتًجا بشكل مباشر عن الرآود العالمي الذي بدأ في الواليات المتحدة األم

آما ُتشير المعلومات والبيانات االقتصادية الحالية إلى أن هذا الوضع قد  .والذي تأثر به اقتصاد السلفادور 2008
تغير وأنه آان هناك اتجاه تزايدي في واردات أجهزة التبريد وتكييف الهواء المحتوية على المواد 

  .وصاعًدا 2009داية من عام الهيدروآلوروفلوروآربونية والمستخدمة لها ب

ب الُمحدد لعمليات الشطف والتنظيف 141-أشارت األمانة أيًضا إلى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون .21
وقد تم إبالغ  .وطلبت المعلومات من اليوئنديبي فيما يتعلق بالطريقة التي ينوي البلد إزالة هذا االستخدام من خاللها

ب المستخدم في قطاع الخدمة ُمدرج بالفعل في األنشطة الُمحددة 141-روفلوروآربوناألمانة بأن إزالة الهيدروآلو
وذآر اليوئنديبي أيًضا أن الحكومة رتبت األولويات فيما يتعلق  .للقطاع حيث سيتم إدراج بعض التدريب على البدائل

لخاصة بالمواد بالبت في هذا الطلب في المراجعة التنظيمية التي سيتم إجراؤها لتعزيز الضوابط ا
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

، 2010واالستهالك المقدر في  2009اختارت حكومة السلفادور متوسط االستهالك الفعلي المبلغ عنه في  .22
أطنان  4.94(طن متري  44.87، زائد )ات استنفاذ األوزونأطنان من قدر 16.07(طن متري  261.3الذي ُيقدر بـ 

ب في أنظمة 141-للهيدروآلوروفلوروآربون) 2009إلى  2007متوسط الفترة من ) (من قدرات استنفاذ األوزون
من بروتوآول مونتريال آنقطة بداية للتخفيض  7البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط غير المبلغ عنه بموجب المادة 

جمع المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاص بالبلد، مما يؤدي إلى إجمالي استهالك الم
وقد أشارت خطة األعمال إلى خط أساس بمقدار  ).أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 21.01(طن متري  306.17

 .طن متري 139.9

  اع الخدمةالمسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة المصاحبة لقط
 

أشارت األمانة إلى أن األنشطة الخاصة بقطاع الخدمة سوف ُترآز على التدريب على الممارسات السليمة  .23
واالسترداد وإعادة التدوير، وبناء عليه طلبت اإليضاح من اليوئنديبي حول آيف يمكن تحقيق االستدامة في ذلك حيث 

أآَّد اليوئنديبي  .ارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائيةأنه قد تم تنفيذ أنشطة شبيهة بالفعل بموجب خطة إد
على أن االستراتيجية الخاصة بقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء آانت قد أآَّدت على التعاون المستمر مع 

 التجارة التي ستضمن/المؤسسات التي يكون لها تأثير مضاعف مثل مؤسسات التدريب التقني وروابط التبريد
  .استدامة األنشطة

أشارت األمانة أيًضا إلى أن التمويل الجاري تحديده على أنه مطلوب للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .24
مليون دوالر أمريكي، لكن البلد يطلب  1.2المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هذه لقطاع الخدمة يصل إلى إجمالي 

حول خط األساس  60/44لمستوى المؤهل له البلد بموجب المقرر دوالر أمريكي فقط ألن هذا هو ا 560,000
وقد طلبت اإليضاح  .آما عبَّرت األمانة عن قلقها من أن هذه األنشطة قد ال تكون مستدامة نتيجة لذلك .المقدر له

 أيًضا فيما يتعلق باألساس الخاص بضبط مستوى التمويل لمختلف األنشطة لالتساق مع مستوى األهلية بموجب
  .60/44المقرر 

أشار اليوئنديبي إلى أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آانت ُمصممة عن طريق البلد  .25
لتعبر بشكل آامل عما آان مطلوًبا بالنسبة له إلزالة المواد الهيدروآلوروفلورورآربونية وفًقا لمعايير المراقبة 

على أنه آان هناك حد لألهلية للتمويل بالنسبة لقطاع الخدمة بناء على  الخاصة ببروتوآول مونتريال، مع التفاهم
ولتمكين البلد من التنفيذ الكامل لألنشطة، سوف يتم  .االستهالك األساسي للبلد من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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قد أشار اليوئنديبي إلى أن التمويل و .طلب التمويل المشترك لتكملة التمويل المطلوبة الموافقة عليه من اللجنة التفنيذية
الُمعين لكل نشاط تم ضبطه بناء على ترتيب األولويات بالنسبة للتدخالت المختلفة إلبراز تلك التي ستكون ضرورية 

آما أشار إلى أن البلد ملتزم  .آمطلب حد أدنى 2020و 2015لتمكين البلد من تلبية معايير المراقبة الخاصة بأعوام 
ير المراقبة الخاصة ببروتوآول مونتريال مع هذا التمويل وبأنه سوف يعمل بفعالية على طلب التمويل بتلبية معاي

  .المشترك لتكملة التمويل المقدم من الصندوق المتعدد األطراف

أشارت األمانة أيًضا إلى أنه في التقديم الخاصة بها المقدم إلى االجتماع الرابع والستين، إشتملت خطة  .26
الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على مرجع إلدراج مشروع التعزيز المؤسسي في خطة إدارة إزالة إدارة إز

وقد أآَّد اليوئنديبي على أن البلد يرغب  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل بخصوص ذلك
الهيدروآلوروفلوروآربونية التي سيتم تنفيذها عن  في إدراج مشروع التعزيز المؤسسي في خطة إدارة إزالة المواد

وطلبت األمانة من اليوئنديبي أيًضا التأآيد على ما إذا آان البلد يظل يرغب في القيام بذلك بالتوازي  .طريق اليونيب
دارة التأآيد على أن إدراج تمويل التعزيز المؤسسي في خطة إل"الذي قررت اللجنة التنفيذية فيه  62/15مع المقرر 

، جعله يخضع لألهداف القائمة على األداء 59/17إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بالتوازي مع المقرر 
بناء على االتفاق المتعدد السنوات الذي ُيغطي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية شاملة جميع 

قد أبلغت آلتا الوآالتان األمانة بأن البلد يتفهم تداعيات هذا المقرر و ".الشروط المطلوبة لتمويل الشريحة المستقبلية
تم حساب التمويل  .ويرغب في إدراج التعزيز المؤسسي في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  .2011-2020دوالر أمريكي بالنسبة لفترة  285,000الخاص بالتعزيز المؤسسي على أنه يساوي 

على ما تقدم، قام اليوئنديبي بضبط التمويل المتاح بموجب خطة إدارة إزالة المواد وبناء  .27
 :الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح أعاله، ووفًقا للتوزيع التالي على الوآاالت

  األنشطة المقترحة والتمويل المضبوط :9جدول 

دوالر (اليوئنديبي   وصف األنشطة
 )أمريكي

دوالر (اليونيب 
 )يكيأمر

  المجموع
 )دوالر أمريكي(

تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 240,000 - 240,000 من خالل الممارسات السليمة

تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلورآربونية من 
 103,000  103,000 خالل االسترداد وإعادة التدوير

لألوزون  تعزيز مراقبة اإلتجار في المواد المستنفذة
 105,000 105,000  واألجهزة المعتمدة عليها

 112,000 - 112,000  إدارة المشروع والرصد

 285,000 285,000  التعزيز المؤسسي

 845,000 390,000 455,000 )*دوالر أمريكي ( المجموع 

 
  المسائل التقنية والمرتبطة بالتكلفة فيما يتعلق بمشاريع تحول الرغاوي

لمشاريع تحويل الرغاوي، لفتت األمانة انتباه اليوئنديبي إلى حقيقة أنه حيث أن استهالك هذه  في مراجعتها .28
ة الخلط التي ال ُتعتبر من ـوالت المستوردة المسبقـب في البولي141-ات يتكون من الهيدروآلوروفلوروآربونـالشرآ

ي امتثال البلد لمعايير المراقبة الخاصة بأعوام االستهالك، لذلك فإن إزالة هذه البوليوالت في هذا الوقت ال ُتسهم ف
وقد اقترحت أنه يمكن تأجيل هذه المشاريع إلى تاريخ الحق عندما يتم التحويل الكامل لمؤسسات  .2020و 2015

 .األنظمة التي تأخذ منها هذه الشرآات المواد الخاصة بها وسوف تكون هناك ضمانات أآثر لتوفر بدائل ذات جدوى
وئنديبي التأآيد على أن البلد يرغب في إدراج اإلزالة الخاصة بهذه الشرآات الثالث بالتوازي مع المقرر وأعاد الي

آما أشار إلى أنه  .ويتعهد بإدراج التنظيمات التي سُتسهم في إزالة واردات أنظمة البوليوالت المسبقة الخلط 61/47
مسبق الخلط هو البديل المستخدم ولن تكون هناك أي بالنسبة لحالة إحدى الشرآات، سوف يكون الهيدروآربون ال
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  .جدوى اقتصادية لتأجيل المشروعات الخاصة بهذه الشرآة والشرآتين األخريين بالنسبة للبلد

أشارت األمانة إلى أنه بالنسبة لحالة يونيميتال، آان اليوئنديبي قد اختار استخدام تقنية الهيدروآربون  .29
أن التمويل المقترح ُيعتبر معقوًال وفعاًال من ناحية التكلفة بالنسبة للتقنية الجديدة التي  المسبق الخلط للتحويل، ووجد

وأشارت األمانة أيًضا إلى أنه بالنسبة للشرآتين األخريين اللتين آان سيتم تحويلهما إلى استخدام  .سيتم تطبيقها
ختبار ونقل التقنية مرتفًعا مع التسليم بكمية فورمات الميثيل، آان مستوى التمويل المطلوب بالنسبة للتجارب واال

دوالر أمريكي، مما يؤدي  471,350وقد وافق اليوئنديبي على ضبط تكلفة المشروع على  .الرغاوي التي يتم إنتاجها
الجدول التالي ُيلخص التكلفة النهائية لتحويل شرآات الرغاوي في . آغ/دوالر أمريكي 7.9إلى فعالية تكلفة بمقدار 

 .سلفادورال

  التكاليف النهائية بالنسبة للشرآات :10جدول 
 )دوالر أمريكي ( التكلفة  الشرآة
 29,200 هيكاسا

 71,450 بروفيالآسيس
 370,700 يونيميتال
 471,350المجموع

 
أعاله، بلغ إجمالي التمويل الموافق عليه للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  29-25بناء على الفقرات  .30
 .دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم 1,316,350واد الهيدروآلوروفلوروآربونية للسلفادور الم

  األثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  .31
اد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المو

من ) آغ(وآل آيلوغرام  .المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
ن حساب األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد وعلى الرغم من أ .مكافئ ثاني أآسيد الكربون

الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي يعتزم البلد تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتدريب التقنيين على ممارسات 
 13,591خفيض الخدمة المحسنة واسترداد وإعادة استخدام غازات التبريد، تشير إلى احتمال تحقيق البلد لمستوى ت

طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 
ويمكن تحديد األثر من  .غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا .2011-2014

منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ  خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها 

 .عيد تهيئتهاالتي أ 22- وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

ب المستخدم في البوليوالت المسبقة الخلط 141-إن حساب األثر على المناخ للهيدروآلوروفلوروآربون .32
المستوردة عن طريق شرآات الرغاوي في السلفادور بناء فقط على قيم إمكانية االحترار العالمي لعوامل اإلرغاء 

طن متري من  75.4سوف تتم إزالة  :ومستوى استهالآها قبل وبعد التحويل سوف يكون آالتالي
طن من الهيدروآربون، وسوف يتم  62.1طن من فورمات الميثيل و 13.3ب و141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 ).8جدول (طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون في الغالف الجوي  53,157تجنب انبعاث 
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  حساب األثر على المناخ. 8جدول 

 سنة/طنميإمكانية االحترار العالالمادة
مكافئ ثاني أآسيد الكربون 

 )سنة/طن(
    قبل التحويل
   قبل التحويل

 54,665 75.4 725 ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
  بعد التحويل

 266 13.3 20 فورمات الميثيل
 1,242 62.1 20 الهيدروآربونات
 (53,157) صافي التأثير

 
  التمويل المشترك

 
المتعلق بالحوافز المالية وفرص توفير موارد إضافية لزيادة الفوائد المالية ) ح( 54/39استجابة للمقرر  .33

المحققة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سوف تترآز جهود البلد إليجاد مصادر تمويل 
مصادر التمويل من مرفق البيئة  بديلة للتمويل المشترك الستراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على

ومن المتوقع أنه بسبب محدودية موارد وزارة البيئة والموارد  .العالمي باإلضافة إلى برامج المساعدة الثنائية
الطبيعية والطلب المتزايد عليها، لذلك فلن تؤتي الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة للتمويل المشترك 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالنتائج المرجوة بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الستراتيجية إزالة 
وقد شجَّعت األمانة اليوئنديبي على حث حكومة السلفادور على االستمرار في   .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستكشاف فرص التمويل المشترك هذه للمرحلة الثانية من خطة إدارة 

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى  1,316,350يطلب آل من اليوئنديبي واليونيب  .34
البالغ  2014-2011لوب للفترة وإجمالي المبلغ المط .من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

يرجع  .دوالر أمريكي بما فيه تكاليف الدعم أعلى من إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال لهذه الفترة 1,050,211
هذا االختالف في األرقام إلى االختالف في خط األساس بين خطة األعمال وخطة إدارة إزالة المواد 

  .دوالر أمريكي 285,000المقدمة وإدراج التعزيز المؤسسي بمبلغ  الهيدروآلوروفلوروآربونية الفعلية

  مشروع االتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  .35
 . المرفق األول بهذه الوثيقة

  التوصيـات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .36

قة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المواف  )أ (
دوالر أمريكي،  1,399,477، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية للسلفادور للفترة 

دوالر أمريكي  69,477دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  926,350ويشمل 
دوالر أمريكي  13,650أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  دوالر 390,000لليوئنديبي، و

 :لليونيب، مع التفاهم على أن
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دوالر أمريكي لمعالجة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  560,000ُقدم مبلغ  )1(
بما يتسق مع  2020في المائة في عام  35قطاع خدمة التبريد وصوال حتى تخفيض نسبته 

 ؛ و60/44المقرر 

أطنان من قدرات استنفاذ  8.3دوالر أمريكي لعنصر االستثمار إلزالة  471,350قدم مبلغ  )2(
ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 141-األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون
 المستخدمة في قطاع تصنيع الرغاوي؛ و

إلى  2011تموز /من يوليو دوالر أمريكي للتعزيز المؤسسي خالل الفترة 285,000قدم مبلغ  )3(
 .2020آانون األول /ديسمبر

أطنان من  16.07خط األساس المقدر البالغ  يكون أن على السلفادور وافقت حكومة أن مالحظة  )ب (
 11.86البالغ  2009قدرات استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه في 

أطنان من قدرات  20.28والبالغ  2010تهالك المقدر لعام أطنان من قدرات استنفاذ األوزون واالس
- أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهيدروآلوروفلورآربون 4.94استنفاذ األوزون، زائد 

أطنان من قدرات  21.01ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط، مما يؤدي إلى 141
 المواد استهالك في المستدام التخفيض اليإلجم البداية استنفاذ األوزون، هو نقطة

 البلد؛ في الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة البداية  8.31خصم        )ج (
 إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

فيذية لتحقيق التخفيض في استهالك التفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنلموافقة على مشروع اا    )د (
 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

ألف في مشروع االتفاق -2طالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل م  )ه(
ألقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في إلدراج أرقام الحد ا

مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع 
 أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

األولى من خطة إدارة إزالة المواد  لموافقة على الشريحة األولى من المرحلةا  )و(
دوالر أمريكي،  821,431الهيدروآلوروفلوروآربونية للسلفادور وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالر أمريكي  50,081دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  631,350ويشمل 
دوالر أمريكي  2,730البالغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة 140,000لليوئنديبي، و

  .لليونيب
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  السالفادورحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" السالفادور هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  10,5إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1عمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االست

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد مرة واحدةالرقم سوف يجري تنقيحه مونتريال على أساس أن هذا 

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7بناء 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  ")والتمويل األهداف("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
دوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصن3الفقرة 

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-1المحددة في التذييل زون ومستنفدة لألال
  .من آل من المواد) المؤهل المتبقي االستهالك( 3-2- 4و 3-1- 4 ينألفقياين الصف

 
من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية،  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 

 ").التمويل
 

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

 .المعنيةذة بتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفالتحقيق 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 للموافقة على

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةيكون البلد قد حقأن  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ القطرية في تاريخ

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛
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") ذتنفيالارير وخطط شكل 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 

قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها 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  لسنة نفسها،بما في ذلك هذه ا ،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
را     ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد    وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل خيص والحصص فيم

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 . لبلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاقسوف يضمن ا 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

لرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا ا. ألف -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-1دة في التذييل لمواد المحدلإزالة وستهالك 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 بقواعد أو سياس     ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف   المسائل الت ي   ؛ ات 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 خطة التنفيذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي نوية 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 التنفيذ، ويتّم إ أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  بالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

 فة خاصةد، وبصـات التبريـاع 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
 .الخطةخالل تنفيذ  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 الوآالة تعلى أن  اليوئنديبيوقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
الوآالة المنفذة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  اليونيب  توافقو") الرئيسية الوآالة المنفذة("المنفذة الرئيسية 

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) المتعاونة
لتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في وا عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد

 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التالطلبات التاليعليها في إطار 

وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 
سية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئي. التنفيذ

الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
غ والمسؤوليات التخطيط واإلبالالترتيبات بين الوآالتين المتعلقة ببشأن 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  4-2 و  2-2يناألفقيين الصف
 

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 . ويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول على التم
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. مويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلم شريحة التأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

 وسوف .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن 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 
 
لى أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على االتفاق للتعديل عتمويل هذا  عناصر خضعتلن  12- 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
والوآالة المنفذة من 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. فيذ هذا االتفاقلتيسير تن المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
لتالية في نهاية السنة ابها  واالتفاق المقترنإنجاز 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 الفرعيةستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في وت. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
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ن في المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّي 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 
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

  االستهالك
 )األوزون بأطنان قدرات استنفاد(

 10,85 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 0,18 األولى جيم123–الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0,24 األولى جيم124–الهيدروآلوروفلوروآربون 
 4,7 األولى جيم  ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
ب142 –الهيدروآلوروفلوروآربون   0,10 األولى جيم 

 16,07المجموع الفرعي
في البوليوالت المستوردة السابقة  ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

 الخلط
4,94 

لمجموعا  21,01 
  

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

1.1

جدول تخفيضات بروتوآول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

أطنان ( المجموعة األولى
 )األوزون نفادقدرات است

 غير متوفر 10.5 14.5 14.5 14.5 16.116.114.514.5غير متوفر غير متوفر

1.2

الحد األقصى المسموح به 
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
 نفادأطنان قدرات است(

 ) األوزون

 غير متوفر 10.45 14.5 14.5 14.5 16.116.114.514.5غير متوفر غير متوفر

2.1
التمويل المتفق عليه للوآالة 

) ئنديبياليو(المنفذة الرئيسية 
 )دوالر أمريكي(

631,350 115,00032,000108,500    39,500 926,350 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة 2.2
 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

47,351 8,6252,4008,138    2,963 69,477 

2.3
التمويل المتفق عليه للوآالة 

) باليوني(المنفذة المتعاونة 
 )دوالر أمريكي(

140,000 67,00023,000143,500    16,500 390,000 

2.4
تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 
2,730 2,7302,7302,730    2,730 13,650 

يه إجمالي التمويل المتفق عل3.1
 )دوالر أمريكي(

771,350 182,00055,000252,000    56,000 1,316,350 

 83,127 5,693    11,3555,13010,868 50,081 مجموع تكاليف الدعم 3.2

إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3
 )دوالر أمريكي(

821,431 193,35560,130262,868    61,693 1,399,777 

 نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  ب، 142ب و 141، 124، 123،  22-اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون إجمالي4.1.1
 5.6)األوزون

 0)زونأطنان قدرات استنفاد األو(التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ونيةالهيدروآلوروفلوروآربالمواد  إزالة4.1.2

 10.5)أطنان قدرات استنفاد األوزون( 1- 1- 4المذآورة في  يةالهيدروآلوروفلوروآربونمواد ال االستهالك المؤهل المتبقي من4.1.3

أطنان (التفاق المتفق على أن يتحقق ضمن هذا ا ب الموجود في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط 141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون4.2.1
 4.94)األوزون نفاداست قدرات

 0)أطنان قدرات استنفاد األوزون(التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ب 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون4.2.2

 0)أطنان قدرات استنفاد األوزون( مستوردة السابقة الخلطالموجود في البوليوالت ال  ب141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون4.2.3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
المحددة  في السنة الثاني/ل االجتماع ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد  1

 .ألف-2في التذييل 
  

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

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

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  على معلومات عن أ  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  ي 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 ال    . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي سنوات ذات الصلة   وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) 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
ا -1المشار إليها في التذييل  ة       ألف، آم رة الفرعي ين في الفق اق  ) ب(5هو مب رر    . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) 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 طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     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     ة إرإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة وينبغي 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 اإلنترنت   بيان  .عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةستعدل هذه المعلومات الكمية، التو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة    ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تج رة الفرعي ا للفق ) ج(1رى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
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
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إلى ) أ(1في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من  موجز تنفيذي  )ه(
  .أعاله) د(1

  الرصد واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات : ألف - 5التذييل  
     

 
ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد   1

لى تنفيذ جميع المشاريع في إطار هذه الخطة، والرصد المنتظم لتنفيذ الهيدروآلوروفلوروآربونية، وستشتمل ع
المشروع والنتائج، وإصدار تقارير دورية بشأن نتائج المشروع من أجل تيسير اإلجراءات التصحيحية، وتقديم تقارير 

اتجاهاته على مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق و
   .المستويين الوطني والدولي

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقمن األنشطة تحدد  ةـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

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

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 التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

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

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1شيا مع الفقرتين الفرعيتين المقبلة تم السنويةتنفيذ الخطط 

ى   التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ات مل توتش  .لتق الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالن النشاطات التي تضطلع بها الع تقارير

ذة        ين المؤّهلينالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

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

 ثنائية معنية؛

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

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

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

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

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم  و. المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة   المنفذة  تكون الوآالة  1 ذه األنشطة في      ي د ه الخطة  مواصلة تحدي

  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

  إعداد السياسات العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة في   )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؛

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن  11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف  الذياالستهالك من  من قدرات استنفاد األوزون رامغيلوآ

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