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 مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع
 غواتيماال

 الوآالة  عنوان المشروع)أوال(

 ، اليونيدو)رئيسية(اليونيب   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(  9.4 2009: السنة  7دث بيانات المادة أح) ثانيا(

 

 2010:السنة  )طن من قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحةالرغاويااليروسول آيميائي

 الحرائق
عامل  المذيباتالتبريد

 التصنيع
االستخدام في 
 المخبرات

ي االستهالك في إجمال
 القطاع

 الخدمةالتصنيع  
 0.0    0.0     123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.0    0.1      124-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 1.0    1.2     *)ب(141- الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.0    0.2      )ب(142- الهيدروآلوروفلوروآربون 
 6.1    7.9      22- الهيدروآلوروفلوروآربون 

 .في البوليوالت المستوردة المخلوطة مسبقا متضمنة )ب(141- الهيدروآلوروفلوروآربون من  طن 1.7 *
  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك ) رابعا(
 9.7 )فاد األوزونطن من قدرات استن(نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  8.3  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل 
 5.4 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) خامسا(
طن من قدرات(إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيدو

 )استنفاد األوزون
2.7  0.2   0.6    0.2 3.7 

 373,065 17,204 0 0 0 68,815 0 0 21,505 0 265,541 )دوالر أمريكي(التمويل
طن من قدرات(إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيب

 )استنفاد األوزون
0.4  0.4   0.4    0.4 1.4 

 187,341 19,004 0 0 0 44,010 0 0 62,164 0 62,164 )دوالر أمريكي(التمويل
  

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

 )قدرات استنفاد األوزون
n/a n/a 8.3 8.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.4  

طن من (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزونقدرات استنفاد 

n/a n/a 8.3 8.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.4  

تكاليف
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

 96,500   13,250   35,000  20,000  28,250 تكاليف المشروع اليونيب
 12,545   1,722   4,550  2,600  3,673  تكاليف الدعم

 379,250 33,000  42,850   113,775  37,925  151,700 تكاليف المشروع اليونيدو
 28,444 2,475  3,214   8,533  2,844  11,378  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

179,950 0 57,925 0 148,775   56,100  33,000 475,750 

 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
 )دوالر أمريكي(

15,051 0 5,444 0 13,083   4,936  2,475 40,989 

دوالر (إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
  )أمريكي

195,001 0 63,369 0 161,858   61,036  35,475 516,739 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(
 )دوالر أمريكي(يف الدعم تكال)دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبةالوآالة
 3,673 28,250اليونيب
 11,378 151,700اليونيدو

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي:توصيات األمانة
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  وصف المشروع

 
المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الرابع و الستين للجنة  الوآالة االيونيدو، بوصفه تنيابة عن حكومة غواتيماال، قدم .1

دوالرا أمريكيا  568,996التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 
بالصيغة التي قدمت  ا أمريكا لليونيب،دوالر 12,545دوالرا أمريكيا لليونيدو، ومبلغ  35,437زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 

في المائة  35بها في األصل، لتنفيذ أنشطة ستمكن البلد من االمتثال ألهداف الرقابة في بروتوآول مونتريال حتى خفض بنسبة 
 .2020استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام  من

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  136,248ت في هذا االجتماع وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى التي طلب .2
أمريكيا  دوالرا 3,673زائدا تكاليف الدعم البالغة  دوالرا أمريكيا 28,250دوالرا أمريكيا لليونيدو و 10,219الوآالة بمبلغ 

 .لليونيب بالصيغة التي قدمت بها في األصل

  خلفية

 .على جميع تعديالت بروتوآول مونتريال،مليون نسمة  14.3سكانها نحو صدقت غواتيماال، التي يبلغ مجموع عدد  .3

  الئحة المواد المستنفدة لألوزون

وضعت حكومة غواتيماال إطارا قانونيا لتنظيم المواد الكلوروفلوروآربونية من خالل تنفيذ نظام للرقابة على  .4
وينظم اإلطار ). 2007(على المواد المستنفدة لألوزون  والمعدات المعتمدة) 2003(الواردات من المواد المستنفدة لألوزون 

القانوني عملية إصدار حصص المواد المستنفدة لألوزون، وتدريب فنيي التبريد، وإصدار شهادات االعتماد وعمليات إعادة 
المستنفدة لألوزون ويغطي نظام إصدار التراخيص الحالي جميع المواد . تدوير واسترجاع المواد المستنفدة لألوزون اإللزامية

وعلى الرغم من أن النظام القانوني يرخص للهيئة الوطنية للبيئة إصدار . بما في ذلك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
حصص المواد المستنفدة لألوزون، فإن من  الضروري تعديله ليشمل الحصص من الواردات من المواد 

واستنادا إلى االستقصاء الخاص . ة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات المعتمد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، يتوقع أن  إعدادبالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي أجرى خالل 

ة األوزون المسؤولية عن تنفيذ وتتحمل وحد. 2011تصدر حصص الواردات من الهيدروآلوروفلوروآربون بحلول نهاية عام 
  .أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون والتوزيع بين القطاعات

ة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن المادتين الرئيسيتين من وفقا لالستقصاء الذي أجرى إلعداد خط .5
التي تستخدم في نظم خدمة التبريد  22-نية التي تستورد في البلد هما الهيدروآلوروفلوروآربونالمواد الهيدروآلوروفلوروآربو

آما جرى استيراد . التي تستخدم أيضا في قطاع التبريد آعامل تنظيف) ب(141-وتكييف الهواء، والهيدروآلوروفلوروآربون
) ب(141-والهيدروآلوروفلوروآربون 124-ربونوالهيدروآلوروفلوروآ 123-آميات صغيرة من الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات استنفاد األوزون  8.3وقدر خط األساس لالمتثال بمقدار ). 1الجدول (المتضمنة في خالئط غازات التبريد 
طن  7.1واالستهالك التقديري البالغ  2009طن من قدرات استنفاد األوزون في  9.4استنادا إلى االستهالك الفعلي المبلغ وقدره 

  .2010من قدرات استنفاد األوزون في 
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  2010-2005استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في غواتيماال للفترة : 1الجدول 
 2010 2009 2008 2007 2006  2005  المواد الهيدروآلورو فلوروآربونية 

       باألطنان المترية

 107.8 143.8 156.9 85.5 154.3 105.7  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 8.9 10.7 10.8 11.2 9.0 6.5 )ب(141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 2.5 2.5 0.8 0.4 1.3 0.6 )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون

  0.1 - 0.5    123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 3.6 6.4 4.0 10.4 7.0 2.2  124-الهيدروآلوروفلوروآربون

 122.8 163.5 172.5 108.0 171.6 115.0 المجموع باألطنان المترية

       باألطنان من قدرات استنفاد األوزون

 5.9 7.9 8.6 4.7 8.5 5.8  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 0.7 )ب(141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0)ب(142- الهيدروآلوروفلوروآربون

 - 0.0 - 0.0 - -  123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0  124-الهيدروآلوروفلوروآربون

باألطنان من قدرات استنفاد (المجموع 
 7.2 9.4 10.0 6.1 9.8  6.5 )األوزون

  9.4 10.0 6.1 9.2 5.9 7بيانات المادة 
 
الستقصاء وتلك المبلغة بمقتضى وتتعلق الفروق في آميات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي حصل عليها من ا .6

إلى الكميات الصغيرة من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المتضمنة  2006و 2005من بروتوآول مونتريال لفترة  7المادة 
 .في خالئط غازات التبريد

 دوالر 3.90 :وغازات التبريد البديلة ،وفيمايلي أسعار الكيلوغرام الواحد من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية .7
دوالر أمريكي  9.75، و)أ(134-أمريكي للهيدروآلوروفلوروآربون دوالر 8.92و 22- أمريكي للهيدروآلوروفلوروآربون

 .R-410Aدوالر أمريكي للمادة  14.43و R-404Aأمريكي للمادة  دوالر 13.55، و)ب(141- لهيدروآلوروفلوروآربونل

  قطاع خدمة التبريد

المرآبة في البلد في نظم التبريد التجارية  22-مجموع قدرات الهيدروآلوروفلوروآربون في المائة من 56يوجد نحو  .8
 .2في المائة في نظم تكييف الهواء على النحو المبين في الجدول  44والصناعية، والباقي البالغ 
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  )2009( القدرات المرآبة من معدات التبريد في غواتيماال: 2الجدول 

 نظام التبريد
 )باألطنان المترية(رآبة القدرات الم

الهيدروآلوروفلوروآربون
-22  R-404A الهيدروآلوروفلوروآربون

 R-410  )أ(134-

 1.0 121.0 22.8 39.1 الصناعي/ التبريد التجاري
 - 0.2 0.1 31.2 تكييف الهواء

 1.0 121.2 22.9 70.3 مجموع القدرة المرآبة
 
 .22-معدات المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربونتوزيع القدرات المرآبة من ال 3ويقدم الجدول  .9

  )2009(في غواتيماال  22- القدرات المرآبة من معدات التبريد المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون: 3الجدول 
 المجموع تكييف الهواء التبريد نظم التبريد

       باألطنان المترية
 38.9 6.8 32.1 التجارية
 9.9 2.8 7.1 الصناعية
 21.5 21.5 - المنزلية

 70.3 31.1 39.2 )باألطنان المترية(المجموع 
    قدرات استنفاد األوزونمن باألطنان 
 2.2 0.4 1.8 التجارية
 0.6 0.2 0.4 الصناعية
 1.2 1.2 - المنزلية

 4.0 1.7 2.2 قدرات استنفاد األوزونمن باألطنان المجموع 
 

 .2020-2010الهيدروآلوروفلوروآربون في الفترة  توقعات استهالك 4ويبين الجدول  .10

  2020-2010توقعات استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في غواتيماال في الفترة : 4الجدول 
20102011201220132014201520162017201820192020 السنوات

            باألطنان المترية

 203.9 201.9 199.6 196.6 192.5 188.9 184.9 180.9 177.1 170.2 121.1 دون قيود

 92.5 128 128 128 128 128 142.2 142.2 177.1 170.2 121.1 مقيدة

باألطنان من قدرات 
                       استنفاد األوزون

 11.9 11.8 11.6 11.5 11.2 11 10.8 10.6 10.3 9.9 7.1 دون قيود

 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 10.3 9.9 7.1 مقيدة

 
يخدم معظمهم جميع أنواع معدات التبريد ونظم تكييف الهواء المنزلية أو ، فني  2,500ويوجد في البلد مايقرب من  .11

وتحصل نظم التبريد الصناعي بما في ذلك الحاويات المبردة، عادة على الخدمة من الموظفين الفنيين العاملين في . التجارية
غير أنه . الفنيون العاملون في الورش المرخصة على األدوات والمعدات فضال عن التدريب الفني ويحصل. الصناعات المعنية

 .نظرا لضعف قدراتهم الشرائية، اليملك الكثير من هؤالء الفنيين األدوات والمعدات المالئمة

  قطاع الرغاوي

- ة على الهيدروآلوروفلوروآربونالمعتمد. يعتمد تصنيع الرغاوي في غواتيماال على نظم البوليول سابقة الخلط .12
) Fogel( Fogel de Centroamerica, S.A ن هما شرآةان الرئيسيتاوجهتا التصنيع االثنت. التي يستوردها البلد) ب(141

وحدة، وشرآة  100,000التصنيع الوحيدة لمعدات التبريد التجارية في البلد حيث تبلغ طاقة اإلنتاج السنوية فيها  شرآةوهي 
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Productos Químicos, Representaciones S.A )PROQUIRSA ( التي تستورد البوليول سابق الخلط لتصنيع ألواح
) ب(141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.3(طن متري  2.3بمتوسط (العزل لغرف التبريد 

 ).2009-2007المتضمنة في البوليوالت المستوردة خالل الفترة 

، حولت  الشرآة أربعة من 2005تموز / وفي يوليو. خمسة خطوط تجميع لمعدات التبريد Fogelدى شرآة ول .13
ونظرا للكساد االقتصادي . مواردها الخاصةبإلى عامل النفخ بالسيكلوبينتان ) ب(141-الخطوط من الهيدروآلوروفلوروآربون

بطاقة إنتاج تقديرية تبلغ  2010نيسان / ستأنف العمل في أبريل، أغلق خط اإلنتاج الخامس بصورة مؤقتة ثم ا2009العالمي في 
ويدير هذا الخط، الذي يوجد في مبنى مختلف عن . 2011وحدة في  26,000يمكن أن تزيد إلى  2010في  وحدة 11,000

مما اليناسب  دقيقة/ غرامآيلو 68.1بإنتاج ) B 60نظام آانون (خطوط اإلنتاج األربعة األخرى، آلة رغاوي منخفضة الضغط 
 .2011-2007مستوى استهالك اليوليول بحسب المنشأة في  5ويبين الجدول . استخدام السيكلوبينتان

شرآة  التى تستوردها) ب(141-مستوى البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون: 5الجدول 
Fogel  2011-2007للفترة  

 السنة
 )ب(141-وآربونالهيدروآلوروفلورالبوليول

باألطنان من قدرات استنفاد   باألطنان المترية  باألطنان المترية
 األوزون

2007 103.8 11.9 1.3 
2008 136.8 15.7 1.7 
2009* 12.5 1.4 0.2 
2010 113.9 13.1 1.4 

2011** 398.7 45.9 5.0 
 .ت التبريداستخدمت البوليوالت سابقة الخلط في المخازن لمواصلة إنتاج معدا  (*)

 .تقديرات  (**)
 

  استراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون والتكاليف

المرحلة : قررت حكومة غواتيماال اعتماد اإلستراتيجية التالية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من البلد .14
، وفي 2020من خط األساس بحلول عام في المائة  10، والخفض بنسبة 2013األولي تحقيق تجميد استهالك هذه المواد في 

وقد اعتمدت . 2030المرحلة الثانية تحقيق اإلزالة الكاملة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
استراتيجية اإلزالة الجامعة على الخبرات المكتسبة خالل تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية، 

 :دوالر أمريكي 332,500دعمها األنشطة التالية في قطاع خطة التبريد بتكلفة إجمالية تبلغ وست

من بينها الحصص الخاصة بالمواد  جملة أمورتحديث اإلطار القانوني للمواد المستنفدة لألوزون لتحديد   )أ (
على الهيدروآلوروفلوروآربونية بما في ذلك البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المعتمدة 

في نظام إصدار التراخيص، واعتماد شهادات فنيي التبريد وتكييف الهواء  22- الهيدروآلوروفلوروآربون
اإللزامية، وتسجيل آميات وأنواع غازات التبريد المباعة إلزاميا، وفرض عقوبات على عدم االمتثال 

 ؛)دوالر أمريكي لليونيب 23,000(

وتكييف الهواء بما في ذلك تدريب فنيي الخدمة وإصدار شهادات  المساعدات التقنية في قطاع خدمة التبريد  )ب (
االعتماد الخاصة بهم فيما يتعلق باستخدام غازات التبريد البديلة التي تنخفض فيها قدرات االحترار العالمي، 

 169,500(وعالقتها بكفاءة الطاقة، وإنشاء مرآز مرآزي لالسترجاع وإعادة التدوير في مدينة غواتيماال 
 ؛)والر أمريكي لليونيدود

من بينها مواصلة التدريب وتوفير  جملة أمورتعزيز الرقابة على حرآة المواد المستنفدة لألوزون لتحقيق   )ج (
واعتماد مدونات الرسوم الجمرآية ألمريكا الوسطى، الحدود،  وحرسالمعلومات لموظفي الجمارك 
البلدان المجاورة، وتدريب موظفي المختبرات األوزون وإدارات الجمارك في  ومواصلة التعاون مع وحدات

 ؛)دوالر أمريكي لليونيب 65,500(من خالل حمالت تحديد هدية غازات البريد 

 ؛)دوالر أمريكي لليونيب 8,000(استثارة الوعي واالتصال مع الجمهور العام   )د (
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دوالر  66,500(ربونية رصد وتقييم األنشطة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ  )ه(
 ).أمريكي لليونيدو

وتتضمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أيضا تحويل خط اإلنتاج الخامس  .15
إلى عامل النفخ بالسيكلوبينتان، والذي يشمل ترآيب نظام للخلط المسبق، ومستودع احتياطي ومضخات  Fogelفي شرآة 

، وإحالت آلة الرغاوي منخفضة الضغط واستبدالها بوحدة عالية الضغط بقدرة مماثلة )دوالر أمريكي 67,000(للبوليول 
وترآيب معدات ذات صلة بالسالمة، ) دوالر أمريكي 15,000(، وإجراء تعديالت على التثبيتات )دوالر أمريكي 90,000(

مدنية، ونقل التكنولوجيا والتجارب وحاالت الطوارئ  وأشغال) دوالر أمريكي 87,500(ونظم الستخدام السيكلوبينتان 
دوالرا أمريكيا، وتبلغ التكاليف اإلجمالية  26,455وقدرت الوفورات اإلضافية في التشغيل بمقدار ). دوالرا أمريكيا 53,450(

 مقدار) ب(141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.4(طن متري  13.1للتحويل الذي يتناول 
 50,000وتعرض المنشأة تغطية . دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد 21.87أمريكيا بمردودية تكاليف تبلغ  دوالرا 286,496

 .شهرا 24وتبلغ مدة تنفيذ المشروع . دوالر أمريكي من تكاليف المشروع

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 
  التعليقات

 
ة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لغواتيماال في سياق المبادىء التوجيهية استعرضت األمانة خطة إدارة إزال .16

ومعايير تمويل إزالة المواد ) 54/39المقرر (إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
، والمقررات )60/44 المقرر(الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع االستهالك التي ووفق عليها خالل االجتماع الستين 

وخطة أعمال الصندوق المتعدد ،الالحقة بشأن هذه الخطط التي اتخذت خالل االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين 
 .2014-2011األطراف للفترة 

  اإلزالة النهائيةتنفيذ األنشطة بموجب خطة إدارة 

دوالر أمريكي  282,000 آانت اللجنة التنفيذية قد وافقت خالل اجتماعها التاسع والخمسين على مبلغ إجمالي قدره .17
للشريحة األولى من خطة إزالة اإلزالة النهائية لغواتيماال التي تضمنت برامج لتدريب موظفي الجمارك، وتعزيز القدرات 

لشرعية بالمواد الكلوروفلوروآربونية، وإصدار شهادات االعتماد لفنيي الوطنية على رصد  التجارة ومنع التجارة غير ا
، وآذلك برنامج للمساعدات التقنية إلعادة تهيئة الغرف )دوالر أمريكي لليونيب 33,000(ية واإلعالم عالتدريب، وحملة للتو

لوحظ عند استعراض التقارير المرحلية غير أنه ). دوالر أمريكي لليوئنديبي 249,000(المبردة العاملة بالكلوروفلوروآربون 
 11,000سوى  2010ديسمبر، آانون األول  حتىلم يصرف  هالمقدمة من الوآاالت الثنائية والمنفذة لالجتماع الرابع والستين أن

ك دوالر أمريكي من التمويل الموافق عليه لليونيب ألنشطة التدريب، ونظرا ألنه ينبغي أن يكون المستوى الحالي الستهال
الكلوروفلوروآربون صفرا، طلبت إيضاحات عما إذا آان بالوسع إعادة ترآيز بعض أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية قيد 
. التنفيذ لتحقيق االستهالك الصفري من المواد الكلوروفلوروآربونية، وللمساعدة في إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

اليونيب إلى أنه قد وضع برنامج عمل مفصل لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية مع حكومة  ولدى معالجة هذه المسألة، أشار
وسوف تستكمل . أمريكية أو جرى االلتزام بها دوالرات 264,706، صرف 2011حزيران / وقد تم حتى يونيو. غواتيماال

. هالك من الهيدروآلوروفلوروآربونوسوف تساعد في إزالة االست 2011تشرين الثاني / جميع األنشطة بحلول نوفمبر
غازات التبريد من آل من بشأن الهوية المقدمة للفنيين  تحديدوسيمكن استخدام أدوات الخدمة ومعدات االسترجاع ومجموعات 
 .المواد الكلوروفلوروآربونية والمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  ت المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالتباينات في بيان

المقدمة من حكومة غواتيماال،  7نظرا للتباينات في بيانات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بين بيانات المادة  .18
حسبما أشارت إليه األمانة، قدم  2006و 2005والبيانات المبلغة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لفترة 

. وفقا لنتائج خطة إدارة اإلزالة 7ألمانة األوزون لتعديل بيانات المادة لطلب الرسمي اليونيب المساعدة للحكومة في تقديم ا
 .ونظرا ألن البيانات المبلغة في خطة إدارة اإلزالة قد استخلصت من استقصاء دقيق، رؤي أنها هي البيانات األآثر دقة

  ربونيةنقطة البداية للخفض التجميعي لالستهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآ

وافقت حكومة غواتيماال على أن تحدد آنقطة بدايتها لتحقيق الخفض التجميعي المستدام من استهالك المواد  .19
 2009من قدرات استنفاد األوزون في  طن  9.4الهيدروآلوروفلوروآربونية بمتوسط االستهالك الفعلي الذي تم تبليغه البالغ 

من قدرات استنفاد طن  8.3 المقدر على أساس 2010لعام  ات استنفاد األوزونمن قدر طن  7.2البالغواالستهالك التقديري 
نظم البوليول المتضمن في ) ب(141-الهيدروآلوروفلوروآربون طن من قدرات غستنفاد األوزون من 1.4زائدا  األوزون

 .نطن من قدرات استنفاد األوزو 9.7سابقة الخلط المستوردة مما أسفر عن استهالك إجمالي قدره 

  قضايا متعلقة بقطاع خدمة التبريد

بعد مالحظة أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لم تتضمن أنشطة إلزالة  .20
مستخدمة في نظم تنظيف ) ب(141- من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2(طن متري  10.7

لة هذا االستهالك على الفور بالنظر إلى أن آامل الكمية المستخدمة لهذا الغرض تذهب إلى الغالف الجوي التبريد، اقترح إزا
وأشارت اليونيدو إلى أن األولوية سوف تسند إلزالة هذا االستهالك من خالل برنامج المساعدة التقنية المقترح في . مباشرة

 .المرحلة األولى بما في ذلك تدريب فنيي الخدمة

اإلطار القانوني للمواد المستنفدة لألوزون، أبلغت  ثأمريكي لتحدي دوالر 23,000يما يتعلق بالتمويل البالغ وف .21
فية المحددة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل إعداد خطة االيونيدو بأنه اليمكن تغطية التدابير التنظيمية اإلض

ظام وسوف تكون عملية إنشاء ن. ية بالتمويل الموافق عليه إلعداد خطة إدارة اإلزالةإدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
للحصص ووضع الصكوك االقتصادية المؤيدة لالنتقال إلى البدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي عملية معقدة، 

 .ومستهلكة للوقت وتتطلب توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة

ت، أشارت اليونيدو، إلى أن الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتدريب في إطار خطة إدارة غازات ولدى طلب إيضاحا .22
فلم تأخذ برامج . التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية سوف تدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

قدرة على االحترار العالمي، وقضايا السالمة ذات الصلة باحتمال التدريب السابقة في االعتبار إدخال غازات التبريد منخفضة ال
وفيما يتعلق . فنيي التبريد من جانباستخدام غازات التبريد الهيدروآلوروفلوروآربونية، مما ينبغي معه اآلن دراسته بتعمق 

التدريب لموظفي الجمارك إلدراجه باالستدامة الطويلة األجل ألنشطة التدريب، أشارت اليونيدو إلى أنه سيجري تطوير نموذج 
آما سيدرج نموذج التدريب بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون واستخدام غازات التبريد . في المنهج الدراسي لهؤالء  الفنيين

 .أو من خالل برامج إصدار شهادات اعتماد الفنيين/في المناهج الدراسية لمعاهد التدريب المهني والعليا في البلد و

) مقاسا باألطنان المترية(في المائة من مجموع استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد  90ونظرا ألن أآثر من  .23
في هذا  ةويمكن أن تتضمن العناصر اإلضافي. تعلق بمعدات خدمة التبريد، اقترح وضع برنامج لتدريب الفنيين أآثر متانةي

ة، وأدوات الخدمة األساسية وتجميع آالت إعادة التدوير البسيطة بما في ذلك بعض التدريب، تحديد النظم الخاصة بإعادة التهيئ
، واستيراد الخالئط منخفضة األسعار العاملة بمواد غير اآلالت المتعددة غازات التبريد التي تستخدم في نظم التبريد الكبيرة

افقت اليونيدو على إدراج االقتراح باعتباره من وو. الهيدروآلوروفلوروآربون لمختلف أنواع معدات التبريد قيد التشغيل
 22-وسيتمثل النشاط الرئيسي في استرجاع الهيدروآلوروفلوروآربون. األنشطة المحتملة ضمن عنصر المساعدة التقنية

الحد ومن ثم (ري استصالح غازات التبريد المسترجعة وإعادة استخدامها جوسي. المستخدم في النظم المتوسطة والكبيرة الحجم
إلى أن يجد البلد  اوتخزينه اأو إذا تبين عدم صالحيته إلعادة االستخدام، استرجاعه) من استهالك غازات التبريد الخام

 .استراتيجية ممكنة للتخلص النهائي منها
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  القضايا المتعلقة بقطاع الرغاوي

لم يذآر في بيانات ) (ب(141-تستورد نظم البوليول المتضمنة الهيدروآلوروفلوروآربون Fogelنظرا ألن شرآة  .24
وأوضحت اليونيدو أن . في تحقيق تدابير الرقابة بمقتضى بروتوآول مونتريالويل المنشأة لن يساعد الحكومة ح، فإن ت)7المادة 

ى لا) ب(141-أربعة من خطوط اإلنتاج الخمسة لديها من الهيدروآلوروفلوروآربون 2005تموز / المنشأة قد حولت في يوليو
وظل خط اإلنتاج الخامس المقام في مبنى آخر يستخدم هذه المادة . يا رغاوي السيكلوبينتان من مواردها الخاصةتكنولوج

وسوف تكون المنشأة، من . بحسب طلب السوق الدفعاتوقد استخدم هذا الخط إلجراء التجارب وإنتاج . باعتبارها عامل نفخ
ى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، قد أزالت خالل تحويل الخط الخامس المقترح في المرحلة األول

وتتولى المنشأة، التي لها وجود في جميع بلدان أمريكا . بالكامل استهالك جميع المواد المستنفدة لألوزون في خطوط إنتاجها
. بالهيدروآربون) أ(134-آربونالوسطى، في الوقت الحاضر عملية االستعاضة عن تكنولوجيا غازات التبريد الهيدروفلورو

والمساعدات التقنية لمنشئات  Fogelفي شرآة ) ب(141- ومع تحويل خط اإلنتاج الباقي من الهيدروآلوروفلوروآربون
المتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ) ب(141- الرغاوي الصغيرة، يتم إزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

 .بالكامل

والتي تماثل تكاليف الوحدة (ويل المطلوب للمضخات السابقة على الخلط معلق بالقضايا المتعلقة بمستويات التوفيما يت .25
، جرت مناقشة القضايا المتعلقة بتعديل التثبيتات ومعدات تعديل الحرارة الكهربية، والحماية من الحرائق، )سابقة الخلط ذاتها

بالنظر إلى أن الشرآة تقوم بالفعل بتصنيع (المانعة والتجارب، والتفويض والحماية من الصواعق والتأريض واألرضيات 
واتفق . ، مع اليونيدو ومعالجتها بصورة مرضية)الرغاوي المعتمدة على الهيدروآربون في خطوط اإلنتاج األربعة األخرى

 26,455وللتكلفة الرأسمالية  أمريكيادوالرا  246,950أي ( أمريكيا دوالرا 220,495على أن تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
ونظرا ألن الحد . أمريكيا للكيلوغرام دوالرا 17.46مما أسفر عن مردودية تكاليف تبلغ ) دوالرا أمريكيا لوفورات التشغيل

لغ الخاصة باستخدامات الرغاوي الجاسئة باستخدام بديل منخفض القدرة على االحترار العالمي يباألقصى لمردودية التكاليف 
دوالرا أمريكيا من مواردها الخاصة أي الفرق بين  92,245بتغطية  Fogelأمريكي للكيلوغرام، التزمت شرآة  دوالر 9.79

آما اتفق على مبلغ ) دوالرا أمريكيا 128,250(والتمويل المؤهل ) دوالرا أمريكيا 220,495(مستوى التمويل الموافق عليه 
للبوليوالت سابقة الخلط  من الحجم شديدى الصغرفير المساعدات التقنية للمستخدمين دوالر أمريكي لتو 15,000إضافي قدره 

 ).ب(141-المستوردة المتضمنة الهيدروآلوروفلوروآربون

- وفيما يتعلق بالتدابير التي ستنفذ لتجنب العودة إلى استخدام البوليوالت المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون .26
الرغاوي إلى التكنولوجيا البديلة، أشارت اليونيدو إلى أن نظم إصدار التراخيص والحصص تتفق بعد تحويل منشئات ) ب(141

مع تدابير الرقابة في بروتوآول مونتريال، وسوف تفرض الحكومة حظرا على الواردات من المواد الخاضعة للرقابة وفقا 
) ب(141-مدة على الهيدروآلوروفلوروآربونتالمع وسيجري تدمير معدات اإلرغاء المستخدمة في إنتاج رغاوي العزل. لذلك

ونظرا ألن المنشأة تدير بالفعل أربعة من خطوطها العاملة بتكنولوجيا . بمجرد تحويل خط اإلنتاج Fogelفي شرآة 
) ب(141- السيكلوبينتان، فإن احتمال العودة إلى استخدام نظم البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون

 .تبدو مستحيلة

  تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

دوالرا أمريكيا  475,749اتفق على أن تكون التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .27
وشاملة لها،  2020خدمة التبريد لتحقيق أهداف االمتثال لعام دوالر أمريكي لألنشطة في قطاع  332,500: بالتفاصيل التالية

دوالر أمريكي للمساعدات  15,000إلى تكنولوجيا السيكلوبنتيان و Fogelأمريكيا لتحويل منشأة  دوالرا 128,250ومبلغ 
 ).ب(141-لوروآربونالتقنية لجميع صغار المستخدمين لنظم البوليول سابقة الخلط المستوردة المعتمدة على الهيدروآلوروف

  اآلثار على المناخ

وضع حساب لآلثار على المناخ من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون من خالل تحويل منشئات الرغاوي في  .28
غواتيماال باالعتماد فقط على قيم قدرات االحترار العالمي لعوامل النفخ ومستوى االستهالك قبل وبعد التحويل على النحو 

طن من السيكلوبينتان،  7.9، وسوف يدرج )ب(141-متري من الهيدروآلوروفلوروآربون طن 14.4ل سوف يزا: التالي
 ).6الجدول . (طن من ثاني أآسيد الكربون آان يمكن أن تنبعث في الغالف الجوي 10,071وسيجري تجنب انبعاث 
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  حساب اآلثار على المناخ: 6الجدول 

 سنة/ طن قدرات االحترار العالمي المادة
دالت ثاني أآسيد الكربونمعا

 سنة/ طن
     قبل التحويل

    ويلحقبل الت
 10,267 14.4 713 )ب(141- الهيدروآلوروفلوروآربون

    بعد التحويل
 197 7.9 25 السيكلوبينتان
 10,071-   اآلثار الصافية

 
فلوروآربونية والتي تتضمن تطبيق سوف تؤدي المساعدات التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلورو .29

 22- استيراد الهيدروآلوروفلوروآربون إلى خفض آميات الهيدروآلوروفلوروآربونوإنفاذ ضوابط  ممارسات الخدمة األفضل
وسوف يسفر آل آيلوغرام من . المستخدمة في قطاع خدمة التبريد) ب(141-والهيدروآلوروفلوروآربون
طن من معادالت ثاني  1.8مايقرب من  تالفىغث نتيجة لممارسات التبريد األفضل عن الينب 22- الهيدروآلوروفلوروآربون

من االستخدامات القابلة ) ب(141-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 6.1أآسيد الكربون في حين ستؤدي إزالة 
وعلى الرغم من أن حساب اآلثار . من معادالت ثاني أآسيد الكربون طنا 4,340لالنبعاث وفي قطاع الخدمة إلى مايزيد عن 

على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة المقررة من جانب غواتيماال 
) ب(141-وخاصة الجهود الرامية إلى تحسين ممارسات الخدمة وخفض غازات التبريد وانبعاثات الهيدروآلوروفلوروآربون

من معادالت ثاني أآسيد الكربون من االنبعاثات في  طن 10,330.6ن المحتمل أن يحقق البلد خفضا قدره تشير إلى أن م
غير أنه اليمكن لألمانة، في هذه المرحلة أن تضع . 2014-2011الغالف الجوي على النحو المقدر في خطة أعمال الفترة 

مستويات  من بينها مقارنة جملة أمورل تقييم تقارير التنفيذ من خالل ويمكن تحديد اآلثار من خال. تقديرا آميا لآلثار على المناخ
والكميات التي أبلغ عنها إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، غازات التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة 

تدريبهم والمعدات المعتمدة على من غازات التبريد التي جرى استرجاعها وإعادة تدويرها وعدد الفنيين الذين تم 
 .تمت إعادة تهيئتهاالتي  22- الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك

تملة للموارد اإلضافية لتحقيق أقصى المنافع البيئية المح بشأن الحوافز والفرص المالية) ح( 54/39استجابة للمقرر  .30
الصادرعن االجتماع  XIX/6من المقرر ) ب(11ماال للفقرة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إع

سوف تسهم خالل المرحلة األولى من الخطة بمبلغ  Fogelالتاسعه عشر لمؤتمر األطراف، أشارت اليونيدو إلى أن شرآة 
 .أمريكيا لتحويل خط اإلنتاج إلى تكنولوجيا السكلوبينتان ا دوالر 92,245

  2014-2011طراف للفترة خطة األعمال للصندوق المتعدد األ

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  475,750تطلب اليونيدو واليونيب مبلغ  .31
دوالرا  258,370 والبالغة 2014- 2011وتقل القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة . إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وعالوة على ذلك فإنه استنادا إلى استهالك خط . ك تكاليف الدعم عن المبلغ اإلجمالي الوارد في خطة األعمالبما في ذل اأمريكي
من قدرات استنفاد األوزون، ينبغي أن تكون  طن8.3 األساس التقديري للهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة البالغ 

 .60/44دوالر أمريكي تمشيا مع المقرر  332,500مقدار  2020مخصصات غواتيماال لإلزالة في عام 

  مشروع االتفاق

يتضمن المرفق األول من هذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة غواتيماال واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  .32
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/33 
 

11 

  التوصية
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .33

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافقة، من حيث المبدأ، على ا  )أ (
، اأمريكي ادوالر 379,250، ويشمل اأمريكي ادوالر 516,739، بمبلغ 2020إلى  2011للفترة  لغواتيماال

دوالر أمريكي، زائد تكاليف  96,500، ولليونيدو اأمريكي ادوالر 28,444زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 
 دوالر أمريكي 12,545البالغة  لليونيب الوآالة دعم

دوالر أمريكي تقدم لمعالجة استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع خدمة  332,500 )1(
 ؛60/44لمقرر اتمشيا مع  2020في المائة وشاملة في  35التبريد للوصول إلى تخفيض 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  1.7دوالرا أمريكيا تقدم لعنصر االستثمار إلزالة  143,250 )2(
 .المستخدم في قطاع الرغاوي) ب(141- الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات استنفاد  8.3 وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ غواتيماالمالحظة أن حكومة   )ب (
وزون المبلغ عنه لعام طن من قدرات استنفاد األ 9.4باستخدام االستهالك الفعلي البالغ  محسوبااألوزون، 

طن من  1.4زائدا ، 2010طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  7.2واالستهالك البالغ  2009
المتضمن أنظمة البوليوالت المستوردة ) ب(141-قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض ون طن من قدرات استنفاد األوز 9.7سابقة الخلط، مما ينتج عنه 
 المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  غواتيماالالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج (
 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

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

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

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )ه(
دوالر أمريكي،  151,700دوالر أمريكي، ويشمل  195,001وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  غواتيماالل

، زائد تكاليف اأمريكي ادوالر 28,250، ولليونيدو اأمريكي ادوالر 11,378د تكاليف دعم الوآالة البالغة زائ
 .لليونيب ادوالر أمريكي 3,673دعم الوآالة البالغة 
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 األول رفـقمال

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق غواتيماال حكومة اّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("غواتيماال  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  5,4إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

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

  .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  ")تمويلاألهداف وال("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق 3الفقرة 

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 الخمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون ولألالمستنفدة 
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-4- 4و  3-3-4،  3-2-4، 3-1-4 ةألفقيا وفالصف

 
فيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التن 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(5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة

 .المعنيةو المنّفذة بتكليف من الوآالة الثنائية أالتحقيق 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
 :لالتموي للموافقة على

 
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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذال ارير وخططشكل 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 

ق عليها قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى المواف 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  ك هذه السنة نفسها،بما في ذل ،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
ي منف     ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد    وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت

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

ع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخض. 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-1د المحددة في التذييل لموالإزالة 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(
رات الرئيسية    .  )د( 5عليها اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في الفقرة الفرعية  ق التغيي ائل  بوتتعل المس

دد األطراف    التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سي ى     ؛ اسات الصندوق المتع ؤدي إل ي ت رات الت أو التغيي
اق  شروط  تعديل أي شرط من   ذا االتف رات في   ه ل المخصص   السنوية ل مستويات  ال؛ أو التغيي لتموي

ة   ذة  وألفرادى الوآاالت الثنائي ديم  لمختلف الشرائح؛ و   المنف ر      تق رامج أو األنشطة غي ى الب ل إل تموي
د     المدرجة في خطة التنفيذ ا ذ السنوية، تزي لسنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30تكاليفه 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 أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  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

 بصفة خاصةد، وـات 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
 .ذ الخطةخالل تنفي 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  اليونيدووقد 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
تقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد وال

 .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 ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات التالية

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

الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
والمسؤوليات  التخطيط واإلبالغالترتيبات 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- 2 يناألفقي ينالصف
 

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  بالقيمض 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 
 
ى أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل هذا االتفاق للتعديل عل 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. يذ هذا االتفاقلتيسير تنف المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
تالية في نهاية السنة الواالتفاق المقترن بها إنجاز 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 الفرعيةتمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في وتس. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
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المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  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 االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
روآلوروفلوروالهيد

 22-آربون
 6.9 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
  ب141 –آربون 

 2.5 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو
124 –آربون    

 0.2 األولى جيم

الهيدروآلوروفلورو 
ب142 –آربون   

 0.1 األولى جيم

 9.7 األولى جيم المجموع

 
  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 

   
2011 2012 2013 2014 2015 

2016- 
 المجموع 2020 2019 2018 2017

جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال 1-1
المجموعة األولى لمواد المرفق جيم،

 )األوزون نفادأطنان قدرات است(

 n/a n/a8.38.37.57.5 7.57.5 5.4  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1-2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

) األوزون نفادأطنان قدرات است(األولى 

 n/a n/a8.38.37.57.5 7.57.5 5.4  

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 2-1
 )دوالر أمريكي) (ليونيدوا(الرئيسية 

151,700 37,925113,775 42,850 33,000 379,250 

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

11,378 2,8448,533 3,214 2,475 28,444 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 2-3
 )دوالر أمريكي(  )بباليون(المتعاونة 

28,250 20,00035,000 13,250  96,500 

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

3,673 2,6004,550 1,722  12,545 

دوالر(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 )أمريكي

179,950 57,925148,775 56,100 33,000 475,750 

 40,989 2,475 4,936 5,44413,083 15,050 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
دوالر(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

 )أمريكي
195,001 63,369161,858 61,036 35,475 516,739 

 1.8 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(ق ضمن هذا االتفاق تحقيى أن المتفق عل 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون4-1-1
 - )األوزون نفادأطنان قدرات است(في المشروعات السابقة المتفق عليها تحقيقها  التي يجب 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون4-1-2
 5.1 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون4-1-3
 2.5 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(ق ضمن هذا االتفاق تحقيى أن المتفق عل ب141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون4-2-1
 - )األوزون نفادأطنان قدرات است(في المشروعات السابقة المتفق عليها تحقيقها  التي يجب ب141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون4-2-2
 0.0 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   ب141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون4-2-3
 - )األوزون نفاداست أطنان قدرات(ق ضمن هذا االتفاق تحقيى أن المتفق عل ب142-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون4-3-1
 - )األوزون نفادأطنان قدرات است(في المشروعات السابقة المتفق عليها تحقيقها  التي يجب ب142-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون4-3-2
 0.2 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   ب142-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون4-3-3

 - )األوزون نفاداست أطنان قدرات(ق ضمن هذا االتفاق تحقيى أن المتفق عل 124-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.4.1
 - )األوزون نفادأطنان قدرات است(في المشروعات السابقة المتفق عليها تحقيقها  لتي يجبا 124-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.4.2
 0.1 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   124-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.4.3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
في السنة المحددة خير ل االجتماع األنظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري ال 1

 .ألف-2في التذييل 
  

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

ا        منذ الموافقة علىالتقدم المحرز تقرير مسرود بشأن   )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
في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك المدرجة 

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     7خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ  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

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
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

مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق 
) 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   الش  حت ريحة 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    وينبغي أن  . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة 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  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  رة الفر  (، آال من السرود والوصف الخاص ب ة  انظر الفق ) أعاله ) أ(1عي

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

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

  ّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهمؤ: ألف - 5التذييل  
     

 
ستقوم وحدة األوزون التقنية المتخصصة بغواتيماال، التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية، بتنسيق تنفيذ   1

المشروع وستكون مسؤولة عن التنسيق الوطني لبرنامج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بأآمله 
  . نيدو بوصفها الوآالة المنفذة الرئيسية واليونيب بوصفه الوآالة المنفذة المتعاونةبمساعدة اليو

سيتم تدريب خبراء محليين مختارين، بوصفهم موارد بشرية أساسية إلعداد وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   2
اهات والتكنولوجيات البديلة الهيدروآلوروفلوروآربونية في مجال التكنولوجيات المتطورة في قطاع الخدمة واالتج

  .والخبرات المكتسبة في البلدان األخرى فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وستكون الوحدة مسؤولة عن رصد خطة تنفيذ اإلزالة ومتابعة عمليات نشر السياسات العامة والتشريعات   3
ونيب في إعداد خطط التنفيذ والتقارير المرحلية السنوية المقدمة إلى اللجنة وستدعم الوحدة اليونيدو والي. وإنفاذها
  .التنفيذية

ويجب تحقيق االتساق بين تنفيذ خطة اإلزالة ومختلف التعليمات العامة واإلجراءات التنظيمية واألنشطة   4
ق وثيق معها، لضمان اتساق المالية وبناء القدرات والتوعية التي تنفذها حكومة غواتيماال ويجب إجراء تنسي

  . األولويات الحكومية

وسيدير خطة اإلزالة فريقا مكرسا لهذا العمل يتألف من منسق ستعينه وحدة األوزون التقنية المتخصصة   5
وسيشتمل عنصر دعم . وسيحظى بدعم من ممثلي وخبراء الوآاالت المنفذة والدعم الالزم من حيث البنية التحتية

  :األدوات القانونية من خطة اإلزالة على األنشطة التالية خالل مدة الخطة اإلدارة وتحديث

إدارة وتنسيق تنفيذ الخطة مع مختلف األنشطة فيما يتعلق بالسياسات الحكومية ذات الصلة بقطاع   )أ(
  التبريد وتكييف الهواء؛ 

راءات التشريعية إنشاء برنامج لتطوير السياسات العامة وتطبيقها، يشتمل على مختلف اإلج  )ب(
والتنظيمية والترويجية وغير التشجيعية والعقابية، للسماح للحكومة بممارسة الواليات المطلوبة 

  وضمان وفاء الصناعة بااللتزامات المتعلقة بخفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون؛

يسية والمشرعين إعداد وتنفيذ أنشطة تدريب وتوعية وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئ  )ج(
وصناعي القرارات و الجهات المؤسسية الفاعلة األخرى، لضمان التزام رفيع المستوى بأهداف 

  الخطة والتزاماتها؛

بناء الوعي بخطط اإلزالة والمبادرات الحكومية في القطاع، فيما بين المستهلكين وعامة الجمهور،   )د(
  غير ذلك من تدابير ترويج المعلومات؛من خالل حلقات عمل واإلعالن في وسائط اإلعالم و

  إعداد خطط تنفيذ سنوية تشتمل على تحديد تسلسل مشارآة الشرآات في األنشطة؛  )ه(

  بدائل المواد المستنفدة لألوزون  من قبل المستخدمين؛/وضع وتشغيل نظام لإلبالغ بشأن استخدام  )و(



 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/33 

Annex I 
 

8 

  ات السنوية استنادا إلى األداء؛تقديم تقارير عن التقدم في تنفيذ الخطة لصرف المدفوع  )ز(

إنشاء وتشغيل آلية المرآزية لرصد وتقييم نتائج الخطة، باالشتراك مع الكيانات التنظيمية البيئية   )ح(
  . المحلية لضمان االستدامة

  :وسينظر في األنشطة التالية في مجال التنسيق  6

وآلوروفلوروآربونية واألجهزة الالزمة يجب تحديث قائمة المتاجر من حيث استهالك المواد الهيدر  )أ(
لالسترداد وقدرتها على استرداد هذه المواد وااللتزام بنشاط اإلزالة والعوامل أألخرى ذات الصلة 

  .بعنصر االسترداد وإعادة التدوير

يجب حفظ غازات التبريد التي ال يمكن إعادة تدويرها في الموقع حتى تتاح آلية جديدة مناسبة   )ب(
  .للتدمير

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أيضا تنفيذ التوزيع المحلي ألجهزة الخدمة التي سيتم شراؤها من خالل إجراء   7
  .االستحواذ في اليونيدو

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

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

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

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4ييل النحو المحدد في التذ 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
 الرئيسية؛

 اء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛إجر  )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
  الدقيق عن البيانات؛
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  تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة    في حالة خفض التمويل نتيجة عدم اال   )ي( ا للفق ال وفق د        11متث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

 ثنائية معنية؛

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

 .ما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة في  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  ةالهيدروآلوروفلوروآربونيمستقلة 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 

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

  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

  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
    نشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األ

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180مقدار التمويل المخّصص ب من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات اتنفاد األوزون  رامغيلوآ

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