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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 المتعددة القوميات بوليفيادولة 
  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع 

 ألمانيا (الوكالة الرئيسية) يدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد الھ

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  6.79 2012  السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 

 2012   السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

 0.02    0.02      123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01    0.01      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0          ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

البوليوالتب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  المستوردة

 0.54       0.54 

 0.77    0.77      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.45    5.45      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 6.10 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6.10   2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 4.0 المتبقي: 2.1 موافق عليه بالفعل:
 

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

(طن من  إزالة المواد المستنفذة لألوزون اليوئنديبي
 5.62 0 0 0 0 0 5.62 0 0  قدرات استنفاذ األوزون)

 61,000 0 0 0 0 0 61,000 0 0  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من  ألمانيا
 1.19 0.17 0 0.16 0 0 0.35 0 0.51  قدرات استنفاذ األوزون)

 249,165 35,595 0 33,900 0 0 72,885 0 106,785  التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

 ال ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10ال ينطبق ال ينطبق   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

درات الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من ق
  استنفاذ األوزون)

ال ينطبق ال ينطبق
6.10 6.10 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 3.97 

 ال ينطبق

التمويل المتفق 
عليه (بالدوالر 

 األمريكي

315,000 31,500 30,0000 0 0 64,500 0 94,500 0 94,500  تكاليف المشروع ألمانيا
 40,950 4,095 0 3,900 0 0 8,385 0 12,285 0 12,285  تكاليف الدعم

 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  تكاليف المشروع *اليوئنديبي
 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم

الموافقة على التمويل (بالدوالر 
 األمريكي)

 94,500          94,500  تكاليف المشروع
 12,285          12,285  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
  حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 94,500        94,500    تكاليف المشروع
 12,285        12,285    تكاليف الدعم

ولى من خطة إدارة ب المتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة إذا قدمته حكومة بوليفيا أثناء تنفيذ المرحلة األ141- قد ينفذ اليوئنديبي مشروعا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون *
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 الموافقة الشمولية توصية األمانة:
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  وصف المشروع
 
نيابة عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدمت حكومة ألمانيا، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية  .1

نية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لالجتماع الثاني والسبعين طلبا لتمويل الشريحة الثا
دوالرا  12,285دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  94,500بمبلغ قدره  1الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أمريكيا لحكومة ألمانيا فقط ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
 .2015إلى  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التنفيذ السنوية للفترة 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

سبتمبر/ أيلول  4صدقت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال في  .2
ومنذ إزالة الكلوروفلوروكربون، أصبح لدى الحكومة قانون وطني للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون،  2013

قرار وزاري أصدره نائب وزير من خالل  وتحقيق أھداف اإلزالة في بروتوكول مونتريال. وعدل القانون مؤخرا
تھا لتعديل الجدول الزمني إلزالة البيئة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ وإدارة الغابات وتنمي

. كما أوضح القرار الوزاري األدوار التي يضطلع بھا مختلف 2030إلى  2040الھيدروكلوروفلوروكربون من عام 
أصحاب المصلحة الحكوميين المشاركين في الحوكمة البيئية الشاملة لألوزون بما في ذلك الرصد والرقابة على 

 بون.إمدادات الھيدروكلوروفلوروكر

ويخضع القرار الوزاري لالستعراض والتعديل للتمكين من إنفاذ مختلف تدابير الرقابة المتعلقة  .3
بالھيدروكلوروفلوروكربون. والقرار في انتظار الموافقة اآلن من السلطات التشريعية والتنفيذية. وقد أتاح القرار 

ن الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، ومن ثم فإن المعمول به اآلن للسلطات إنفاذ مختلف تدابير الرقابة والحد م
الموافقة المنتظرة على القرار المنقح ال يضر بقدرة البلد على تحقيق أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

 .2013يناير/ كانون الثاني  1وقد بدأ البلد في إنفاذ نظام التراخيص والحصص منذ 

من موظفي الجمارك على  37تالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء: تدريب األنشطة ال وقد نفذت .4
تطبيق نظام الحصص، ورصد المواد المستنفدة لألوزون، وتحديث دليل التدريب إلدراج القضايا المتعلقة 

يسان من المدربين في أبريل/ ن 24بالھيدروكلوروفلوروكربون في التدريب العادي لموظفي الجمارك، وتدريب 
البديلة والمناولة المأمونة لغازات  التبريدعلى ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك التھيئة لتناسب غازات  2014

ب المتضمن في البوليوالت 141-التبريد العاملة بالھيدروكربونات. ويجري اإلعداد إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ري حاليا تقييم التكنولوجيات البديلة المتضمنة قدرات منخفضة من سابقة الخلط المستوردة في قطاع الرغاوي. ويج

االحترار العالمي. ومن المقرر تقديم مقترح مشروع لقطاع الرغاوي لالجتماع الثالث والسبعين. ودخلت وحدة إدارة 
 ورصد المشروع حيز العمل.

المبلغ الموافق عليه  ا أمريكيا من بين مجموعدوالر 28,725 .،صرف مبلغ2014وحتى أبريل/ نيسان  .5
دوالرا أمريكيا. وسوف يستخدم  45,075دوالر أمريكي للشريحة األولى، وجرى االلتزام بمبلغ  94,500وقدره 

 أمريكي خالل الشريحة الثانية. دوالر 20,700المبلغ الباقي وقدره 

 ونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربمن الخطة السنوية للشريحة الثانية 

 سوف تنفذ األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة: .6

مواصلة إنفاذ نظام التراخيص والحصص بشأن الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )أ (
والمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون، ووضع تدابير تنظيمية لدعم إزالة ھذه المواد 

 دوال أمريكي من الشريحة األولي)؛ 9,000مبلغ المتبقي وقدره (باستخدام ال
                                                      

1
في المائة  35إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لتنفيذ استھالك ھذه المواد بنسبة وافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الرابع والستين على خطة إدارة   

 .2013يناير/ كانون الثاني  1من خط األساس بحلول 
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موظفا آخر من موظفي الجمارك بواسطة المدربين من خالل شبكة تدريب  666تدريب عدد   )ب (
 منشأة (التوجد حاجة ألموال للشريحة الثانية)؛

 فنيا آخر من خالل مؤسسات التدريب المھني على ممارسات الخدمة الجيدة، 150تدريب عدد   )ج (
واسترجاع غازات التبريد، وإعادة االستخدام والتھيئة، وقضايا األمان ذات الصلة باستخدام 

 دوالر أمريكي)؛ 42,500غازات التبريد العاملة بالھيدروكربونات (

 14,200تدريب الفنيين في قطاع تجميع التبريد وتوفير األدوات (باستخدام األموال المتبقية البالغة   )د (
 لشريحة األولى)؛دوالر أمريكي من ا

تعزيز نظام استرجاع غازات التبريد وإصالحھا، وتوفير المعدات وتدريب الفنيين على استرجاع   (ھ)
 دوالر أمريكي)؛ 40,000التبريد واإلصالح (

 دوالر أمريكي). 12,000تنسيق المشروع ورصده والتحقق من اإلنجازات (  )ه (

 
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات
  

 خيص العاملنظام الترا
 
، تلقى تأكيد من الحكومة بأن ھناك نظاما وطنيا للتراخيص والحصص ساريا بشأن 63/17وإعماال للمقرر  .7

الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن ھذا النظام قادر على ضمان االمتثال للجدول الزمني 
 لبروتوكول مونتريال بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.

بقدرات استنفاد األوزون  طن 6.1وقد وضعت الحكومة حصصا الستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ  .8
 ، وسوف تحدد حصص السنوات المقبلة على أساس المستويات القصوى المسموح بھا المحددة في اإلنفاق.2013لعام 

  الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 
 
طن بقدرات استنفاد األوزون  6.1غراض االمتثال بمقدار حدد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون أل .9

. ولدى 1من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول  7استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ بموجب المادة 
طن بقدرات  4.8الموافقة على خطى إدارة اإلزالة، كانت نقطة البداية المحددة استنادا إلى خط األساس التقديري تبلغ 

ب المتضمن 141-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.6استنفاد األوزون باإلضافة إلى 
طن بقدرات استنفاد األوزون. واستنادا إلى خط األساس  5.4في نظم البوليول سابقة الخلط المستوردة مما يسفر عن 

طن بقدرات استنفاد األوزون عن  1.3اد األوزون وھو مايزيد بمقدار طن بقدرات استنف 6.7المحدد، تبلغ نقطة البدء 
ذلك المعتمد على خط األساس التقديري. ولن يؤدي التغيير في خط األساس ألغراض االمتثال ونقطة البدء إلى تغيير 

 المتعددة القوميات. مستوى التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة لدولة بوليفيا
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 تقديرات) 2013و 7) وفقا للمادة 2017 – 2007: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (1الجدول 

 **2013 *2012 2011 2010 2009 2008 2007 الھيدروكلوروفلوروكربون
خط 
 األساس

         باألطنان المترية
 99.05 109.71 118.3 59.4 77.3 56.1 22-ون الھيدروكلوروفلوروكرب

12.83 

88.9 
 0.2 0.73 0.37 0.2 0.2 - - 123-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.7 0.48 - 0.4 3.0 - 1.2 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 8.9 4.93 12.11 9.8 7.9 12.7 8.1 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.6 11.86 1.90 1.4 3.7 4.7 - ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 102.3 117.05 124.10 130.1 74.2 94.7 65.4 المجموع (باألطنان المترية)
بالبوليوالت ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 المستوردة (باألطنان المترية)سابقة الخلط 
3.3 5.2 7.9 15.0 8.45 27.64 6.09 5.5 

         باألطنان بقدرات استنفاد األوزون
 5.45 6.03 6.5 3.3 4.3 3.1 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 

0.90 

4.9 
 0.0 0.01 0.01 0 0 - - 123-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.0 0.01 - 0 0.1 - - 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.0 0.54 1.33 1.1 0.9 1.4 0.9 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.2 0.77 0.12 0.1 0.2 0.3 - ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

 **2013 *2012 2011 2010 2009 2008 2007 الھيدروكلوروفلوروكربون
خط 
 األساس

 6.1 0.90 6.79 7.50 7.7 4.4 6.0 4.0 المجموع (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)
سابقة بالبوليوالت ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 نان بقدرات استنفاد األوزون)(باألط الخلط المستوردة
0.4 0.6 0.9 1.7 0.93 3.04 0.67 0.6 

  في التقرير المرحلي للشريحة األولى. 2012طنا متريا) لعام  313طن بقدرات استنفاد األوزون ( 17.97أبلغ عن استھلك قدره  *
 بيانات تقديرية، وھي البيانات التي تحتاج إلى مزيد من التحقق. **

كان يقل بدرجة كبيرة عن خط األساس. وأوضحت  2013ة عن السبب في أن استھالك عام وتساءلت األمان .10
من المواد  طن بقدرات استنفاد األوزون) 17.976طنا متريا ( 313حكومة ألمانيا أن البلد قد استورد 

اردات في المخزونات ومن ثم كانت و 2012. وكان جزء كبير من واردات 2012الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
طنا متريا وليس   117كان يبلغ  2012أقل بكثير من المطلوب. والحظت األمانة أن االستھالك المبلغ لعام  2013
طنا متريا، وطلبت من حكومة ألمانيا أن تواصل التحقق من البيانات. وقدمت دولة بوليفيا المتعددة القوميات  313

التي أظھرت أن الواردات كانت تبلغ  2012لوروكربون في السجالت الجمركية عن الواردات من الھيدروكلوروف
طن بقدرات استنفاد األوزون) من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأبلغ البلد بأنه  17.97طنا متريا ( 313نحو 

ة أيضا في حاجة إلى تنقيح. وتساءلت األمان 2012لعام  7سوف يتحقق من البيانات، ويقرر ما إذا كانت بيانات المادة 
. وأوضحت حكومة ألمانيا أن ذلك يعزى إلى 2012ب في 142-عن الزيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

في المائة) من  R-406A )55الزيادة في الواردات من خالئط غازات التبريد المكونة من 
 ) وR-600aفي المائة من  4ب و142-في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون 41و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

R-409A )60 ب) 124- في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون 25و 22-في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون
والحظت األمانة كذلك أن استيراد   12-التي استخدمت في شكل غازات تبريد لتحل مكان الكلوروفلوروكربون

ليوريثان وليس كعامل غسل في ب النقي قد استخدم كعامل نفخ في قطاع رغاوي البو141-الھيدروكلوروفلوركربون
-قطاع الخدمة كما حدد في السابق. وبعد مناقشات، اتفق على معالجة إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  ب النقي في خطة قطاع الرغاوي التي ستقدم خالل تنفيذ المرحلة األولى.141

 2015-2014وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  المرحلياستعراض التقرير 

ب من 141- اءلت األمانة عن استيراد البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونتس .11
، وما إذا كان ھذا االستخدام قد خضع للرقابة من خالل نظام التراخيص والحصص. 2013إلى عام  2010عام 

ص، وتم تسجيل جميع المستوردين. وأبلغت حكومة ألمانيا بأن استيراد ھذه البوليوالت قد أدرج في نظام التراخي
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ونظرا لعدم وجود مطالبات لخفض ھذا االستخدام، لم تحدد دولة بوليفيا المتعددة القوميات حصصا لھذا النوع من 
 الواردات.

وتساءلت األمانة عن مكون إعادة التھيئة واالستخدام اآلمن للھيدروكربونات في البلد، وأبلغت بأن التشجيع  .12
يدروكربونات سوف يركز على إحاللھا بوحدات جديدة معتمدة على الھيدروكربون وليس على إعادة على استخدام الھ

التھيئة. وأبلغت حكومة ألمانيا بأن التدريب على استخدام الھيدروكربونات قد قدم للفنيين خالل إزالة 
عن األجھزة والشحن والتحول  الكلوروفلوروكربون. وقد وضعت التقنيات الخاصة بالمناولة اآلمنة للھيدروكربونات،

دروكربونات، وأدرجت ھذه التقنيات في المناھج الدراسية لبعض المنزلية المعتمدة على الكلوروفلوروكربون إلى الھي
مؤسسات التدريب المھني. واستخدمت بعض المعايير العملية وتدابير األمان لإلرشاد في عملية مناولة 

التبريد المعتمدة على الھيدروكربونات قابلة لالشتعال. غير أن استخدام غازات الھيدروكربونات وغازات التبريد ال
مازال قاصرا على التدريب فال تتوافر في الوقت الحاضر في األسواق غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربونات 

يدروكلوروفلورو. وأبلغت واألجھزة المستخدمة فيھا. فتكنولوجيات اإلحالل تفتقر بالدرجة األولى عن المواد الھ
حكومة ألمانيا كذلك بأن اإلستراتيجية الرئيسية الرامية إلى تحقيق الخفض ستكون من خالل مكافحة التسرب وليس 
إعادة التھيئة. وستركز األنشطة في الشريحة الثانية على مواصلة تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، 

استخدامھا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين مھاراتھم على خدمة المعدات واسترجاع غازات التبريد وإعادة 
 .وخفض الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة

 تعديل االتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات قبل كان قد ووفق على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل .13
وضع خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال. وعلى ذلك طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، ضمن 

ألف ("األھداف والتمويل") باالتفاق باألرقام المتعلقة  2جملة أمور، لدى الموافقة على ھذه الخطة أن تحدث التذييل 
 64/27الستھالك األقصى المسموح به، وأن تبلغ اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة عن ذلك وفقا لذلك (المقرر با

، وتعديل جدولھا 7(ھـ). واستنادا إلى البيانات التي أبلغتھا حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بموجب المادة 
عنية والتذييالت في االتفاق وأضيفت فقرة جديدة لبيان أن االتفاق الزمني الخاص باإلزالة، جرى تحديث الفقرات الم

المنقح يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه في االجتماع الرابع والستين على النحو المبين في المرفق األول بھذه 
 النھائي لالجتماع الثاني والسبعين. الوثيقة. وسوف يرفق االتفاق المنقح الكامل في التقرير

 الصةالخ
 

الحظت األمانة أن مستوى كاف من تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة قد تحقق. فأصبح نظام  .14
تراخيص وحصص االستيراد عامال وسوف يمكن البلد من تحقيق االمتثال للجدول الزمني لإلزالة وفقا لبروتوكول 

نشطة في قطاع الخدمة تقدما، ويجري تنفيذھا في مونتريال بالنسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتحقق األ
تعاون وثيق مع أصحاب المصلحة. وكما أبلغت حكومة ألمانيا فإن تدريب المدربين والفنيين وتزويدھم باألدوات 
سوف تمكن من تطبيق الممارسات الجيدة وخفض الطلب على غازات التبريد. وسوف يضمن إدراج قضايا المواد 

في المناھج الدراسية لمؤسسات التدريب المھني لموظفي الجمارك والفنيين من مواصلة بناء المستنفدة لألوزون 
القدرات وتحقيق االستدامة الطويلة األجل لخفض الھيدروكلوروفلوروكربون الذي يتحقق في المرحلة األولى من 

 خطة إدارة اإلزالة.
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 التوصية

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي: .15

تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة أن   )أ (
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات؛

ألف من  2ألف و 1والتذيليين  2و 1أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرتين   )ب (
دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس  االتفاق بين حكومة

قد أضيفت  16المحدد للھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال، وأن فقرة جديدة ھي الفقرة 
لبيان أن االتفاق المنقح يحل مكان االتفاق الذي توصل إليه خالل االجتماع الرابع والستين على 

 د في المرفق األول بھذه الوثيقة؛النحو الوار

وأن تحاط أيضا بأن نقطة البدء المنقحة للخفض التجميعي المستدام الستھالك   )ج (
طن بقدرات استنفاد األوزون محسوب باستخدام االستھالك  6.7 بلغتالھيدروكلوروفلوروكربون 

المبلغ عن زون طن بقدرات استنفاد األو 7.7طن بقدرات استنفاد األوزون و 4.4الفعلي البالغ 
طن  0.6من بروتوكول مونتريال زائدا  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009عامي 

ب المتضمن في البوليوالت سابقة 141-بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 الخلط المستوردة.

المرحلة األولى عن خطة إدارة  وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من .16
. مع ما يتصل بھا من 2015-2014اإلزالة لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وخطة التنفيذ. المقابلة للشريحة للفترة 

 تكاليف الدعم بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي:

تمويل المشروع (بالدوالرات  عنوان المروع 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
 لدوالرات األمريكية)(با

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 ألمانيا 12,285 94,500
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 المرفق األول

  نص سيدرج في االتفاق المنقح بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية
 المتعدد األطراف لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصندوق

 (ترد التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لتيسير الرجوع إليھا)

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات ("البلد") واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام الخاضع  .1
طن بقدرات استنفاد األوزون  3.97ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدرة  1المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل للرقابة للمواد 

 لالمتثال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول 

ألف ("األھداف  2من التذييل  12في العمود يوافق البلد على تحقيق الحدود القصوى لالستھالك السنوي من المواد المبينة  .2
ألف.  1والتمويل") في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للخفض لبروتوكول مونتريال بالنسبة لجميع المواد المشار إليھا في التذييل 

، تمنع عن طلب أو قبول 3و الوارد في الفقرة بقبوله ھذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماته بشأن التمويل على النحويقبل البلد بأنه 
من  2-1المزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بأي استھالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في العمود 

): الھدف) باعتبار ذلك خطوة ألف ("االستھالك الكلي األقصى المسموح به للمواد الواردة في المرفق جيم المجموعة األولى" 2التذييل 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك من كل مادة من المواد  1الخفض النھائية بموجب ھذا االتفاق بالنسبة لجميع المواد المحددة في التذييل 

 .(اإلزالة واالستھالك الباقي المؤھل) 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4و 3-1- 4تتجاوز المستوى المحدد في األعمدة 

ھذا االتفاق المنقح مكان االتفاق الذي توصل إليه بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية خالل يحل   -16
  االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية.

 المواد -ألف|  1التذييل 
اد نقطة البدء للتخفيضات التجميعية في االستھالك (بقدرات استنف المجموعة المرفق المادة

 األوزون)
 4.89 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.97 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.17 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 األولى جيم * 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.10 األولى جيم المجموع الفرعي
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

سابقة الخلط البوليوالت ضمن المت
 المستوردة

 0.60 األولى جيم

 6.70 األولى جيم المجموع
  طن بقدرات استنفاد األوزون)0.004( 123-بما في ذلك كميات ال تذكر من الھيدروكلوروفلوروكربون  (*)
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 ألف: األھداف والتمويل 2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

1-1 

الجدول الزمني 
للخفض لبروتوكول 

مونتريال لمواد 
الملحق جيم 

المجموعة األولى 
(باألطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق
ال 
 ال ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10 ينطبق

1-2 

االستھالك األقصى 
المسموح به للمواد 
الواردة في المرفق 

مجموعة جيم ال
األولى (باألطنان 

بقدرات استنفاد 
 األوزون)

 ال ينطبق
ال 
 ال ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10 ينطبق

2-1 

الوكالة المنفذة 
الرئيسية (ألمانيا) 
للتمويل الموافق 
عليه بالدوالرات 

 األمريكية

94,500  94500  64,500   30000  31,500 315,000 

2-2 
عم الوكالة تكاليف د

الرئيسية (بالدوالر 
 األمريكي)

12,285  12,285  8,385   3,900  4,095 40,950 

2-3 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة 

(اليوئنديبي) 
 بالدوالر األمريكي

* 

0  0  0   0  0 0 

2-4 
تكاليف دعم الوكالة 
المعاونة (بالدوالر 

 األمريكي)
0  0  0   0  0 0 

3-1 

التمويل مجموع 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

94,500  94,500  64,500   30,000  31,500 315,000 

3-2 
مجموع تكاليف 
الدعم (بالدوالر 

 األمريكي)
12,285  12,285  8,385   3,900  4,095 40,950 

3-3 

مجموع التكاليف 
الموافق عليھا 

(بالدوالر 
 األمريكي)

106,785  106,785  72,885   33,900  35,595 355,950 

 1.89 بموجب ھذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 ال ينطبق بموجب ھذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 3.00 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 22-المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك الباقي 4-1-3
 0.00 ب بموجب ھذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-2-1
 ال ينطبق عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)ب في المشروعات السابق الموافقة 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-2-2
 0.97 ب (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)141-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون4-2-3
 0.24 درات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق (باألطنان بق 124-ب و الھيدروكلوروفلوروكربون142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-3-1

في المشروعات السابق الموافقة عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد  124-ب و الھيدروكلوروفلوروكربون142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 األوزون)

 ال ينطبق

 0.00 (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 124-كربونب و الھيدروكلوروفلورو142-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك الباقي المؤھل من 4-3-3
 0.00 ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-4-1
حقق في المشروعات السابق الموافقة عليھا (باألطنان ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي ستت141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون4-4-2

 بقدرات استنفاد األوزون)
 ال ينطبق

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد 141-االستھالك الباقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون4-4-3
 0.60 األوزون)

المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة في حالة أن تقدمه حكومة  141-زالة الھيدروكلوروفلوروكربونقد ينفذ اليوئنديبي مشروعا إل *
  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. بوليفيا خالل تنفيذ
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