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مقترح مشروع :أوروغواي
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية ،الشريحة األولى(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

اليوئنديبي
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أوروغواي
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
الثانية(

تدابير الرقابة

االجتماع الذي ووفق عليه

غير متاح

اليوئنديبي )رئيسية(

غير متاح

السنة2015 :

)ثانيا( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق جيم المجموعة األولى(

) 15.78طن من قدرات استنفاد
األوزون(

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
األيروصوال
ت

الرغاوي

مكافحة
الحريق

كيميائي
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

0
0

0

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

0

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
المتضمنة في البوليوالت السابقة الخلط
المستوردة

0

الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب

3.93

السنة2015 :
التبريد
الخدمة
التصنيع

عامل
تصنيع

المذيبات

إجمالي
االستھالك
القطاعي

االستخداما
ت المعملية

0
0

0
0

1.63
0.06

0
0

0
0

0
0

1.63
0.06

0

1.10

12.88

0

0

0

13.98

0

0

0

0

0

3.93

)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
خط األساس لفترة 2010-2009

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة

23.40

28.66

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
موافق عليه بالفعل:

4.18

)خامسا( خطة األعمال

اليوئنديبي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ
األوزون(
التمويل )دوالر أمريكي(

)سادسا( بيانات المشروع

اليوئنديبي

2016
2.0

2017
0

2018
5.8

2019
0

11.7

186,297

0

446,858

0

316,578

949,733

2016
21.0
21.0

2017
21.0
21.0

2018
21.0
21.0

2019
21.0
21.0

تكاليف المشروع

314,000

0

679,889

0

111,268

تكاليف الدعم

21,980
314,000

0
0

47,592
679,889

0
0

7,789
111,268

21,980

0

47,592

0

7,789

335,980

0

727,481

0

119,057

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

التكاليف اإلجمالية للمشروع المطلوب في المبدأ )بالدوالر
األمريكي(
مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ )بالدوالر
األمريكي(
مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالر األمريكي(

المجموع

2020
3.9

2020
15.16
15.16

الحد األقصى لالستھالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ
األوزون(
التمويل المتفق عليه
)بالدوالر األمريكي

المتبقي

24.48

المجموع

n/a
n/a
1,105,15
7
77,361
1,105,15
7
77,361
1,182,51
8

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2016
الوكالة
اليوئنديبي
المجموع
طلب التمويل:

تكاليف الدعم )بالدوالرات األمريكية(
األموال المطلوبة )بالدوالرات األمريكية(
21,980
314,000
21,980
314,000
الموافقة على الشريحة األولى ) (2016حسب المبين أعاله
النظر بصورة إفرادية

توصية األمانة:
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وصف المشروع
نيابة عن حكومة أوروغواي ،قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة المعنية لالجتماع السابع والسبعين
.1
1
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ،بمبلغ قدره  1,124,903دوالرات أمريكية
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  78,743دوالرا أمريكيا على النحو الذي قدمت به في األصل ،وسوف يزيل تنفيذ
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويساعد أوروغواي في تحقيق ھدف االمتثال
لبروتوكول مونتريال المتمثل في الخفض بنسبة  35في المائة بحلول عام .2020
وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي
.2
يجري تقديمھا خالل ھذا االجتماع  314,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  21,980دوالرا أمريكا
لليوئنديبي..
حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كان قد ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي
.3
خالل االجتماع الخامس والستين لتحقيق الخفض بنسبة  10في المائة من خط األساس بحلول عام  2015مما أسفر
عن إزالة  4.18طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )أي  2.34طن من قدرات
استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-و 1.08طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،و 0.04طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون،123-
و 0.09طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 124-و 0.63طن من قدرات استنفاد األوزون
من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب ،بمبلغ قدره  380,004دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة .ولم تتضمن
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إالّ األنشطة المتعلقة بقطاع الخدمة .ووفق
على الشريحتين الخامسة والنھائية من المرحلة األولى خالل االجتماع الخامس والسبعين.
اإلطار السياساتي والتنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون
أنشىء نظام الرقابة على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  ،2012وأقيمت منصة إلكترونية
.4
لنظام التراخيص ) (Ventanilla Unica de Comercio Exterior, VUCEفي  ،2013وصدرت الحصص
السنوية منذ عام  2013وتخضع جميع الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون للرقابة من جانب نظام
التراخيص  VUCEوسجلت الواردات من الھيدروكربونات واألمونيا والھيدروفلوروكربون إالّ أنھا لم تخضع
للرقابة .وخالل المرحلة األولى جرى تدريب  60موظفا من موظفي الجمارك والوسطاء والمستوردين.
التقدم في المرحلة األولى
.5

تتضمن النتائج التي تحققت مايلي:
)أ(

قطاع خدمة التبريد :قدمت المعدات )أي غرف التبريد ومبردات األلبان ،وأجھزة تكييف الھواء
والثالجات( للمختبر التكنولوجي )(Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU
لتدريب فنيي التبريد وتكييف الھواء ،وتجربة البدائل ،وتحديث مواد التدريبات وجرى تدريب 927
فنيا على الممارسات الجيدة على خدمة التبريد واالستخدام اآلمن لغازات التبريد بما في ذلك تلك
القابلة لالشتعال ،ونظمت حلقة عمل بشأن تدابير التدفق والبدائل ،وجرى شراء جھازين اثنين
للتدفق بدائرة مغلقة؛

 1بحسب الرسالة المؤرخة في  6يوليه /تموز  2016من وزارة البيئة في أوروغواي الى اليوئتديبي.
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)ب(

برنامج التوعية :ووضعت ووزعت مواد توعية عن تدابير الرقابة علة الھيدروكلوروفلوروكربون
والبدائل ،وأجريت أنشطة اإلرشاد مع الجامعات والكليات؛

وكانت وحدة األوزون الوطنية 2مسؤولة عن تنسيق وإدارة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
.6
الھيدروكلوروفلوروكربونية وقامت بدور وحدة تنفيذ المشروع ورصده.
حالة التصرف
تم حتى أغسطس /آب  2016صرف مبلغ  368,811دوالرا أمريكيا من مجموع المبالغ الموافق عليھا
.7
البالغة  380,004دوالرات أمريكية .وسوف يصرف المبلغ المتبقي وقدره  11,193دوالرا أمريكيا قبل  31ديسمبر/
كانون األول  ،2016وتعاد أية أرصدة متبقية الى الصندوق المتعدد األطراف.
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
حددت نقطة البداية للتخفيضات التجميعية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بمقدار  28.66طن من
.8
قدرات استنفاد األوزون بما ي ذلك  5.33طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
المتضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة .ونظرا ألن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أزالت ما مجموعه  4.18طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،يبلغ االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل  24.48طن من قدرات استنفاد األوزون )أي
 18.74طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-و 0.41طن من قدرات استنفاد األوزون
من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب السائل و 5.33طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب متضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة(.
وأبلغت حكومة أوروغواي عن استھالك  15.78طن من قدرات استنفاد األوزون من
.9
الھيدروكلوروفلوروكربون في  2015بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال و 3.93طن من قدرات استنفاد
األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب متضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بموجب تقرير تنفيذ
البرنامج القطري .ويتضمن الجدول  1استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الفترة .2015-2011
الجدول  :1استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في أوروغواي )بيانات المادة  7عن الفترة (2015-2011
2013
2012
2011
الھيدروكلوروفلوروكربون

2014

2015

خط
األساس

294.26
0.57
4.03

453.58
2.13
5.95

261.89
0.74
7.14

298.26
1.54
6.22

8.38

23.97

6.38

9.64

254.23
1.60
3.36
14.81

383.36
1.86
4.14

6.36
313.60

4.45
490.08

3.02
279.17

2.65
318.31

0.98

باألطنان المترية

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع )باألطنان المترية(

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمنة في البوليوالت
السابقة الخلط المستوردة*

274.98

13.58
9.68
412.61

41.95

61.91

60.88

51.62

35.69

**48.4

16.18
0.01
0.09

24.95
0.04
0.13

14.40
0.01
0.16

16.40
0.03
0.14

0.92

2.64

0.70

1.06

13.98
0.03
0.07
1.63

21.08
0.04
0.09
1.49

0.41

0.29

0.20

0.17

0.06

0.63

باألطنان من قدرات استنفاد األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب

 2تحت إشراف مديرية البيئة الوطنية التابعة لوزارة اإلسكان وتخطيط األراضى (MVOTMA).
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2011

2012

الھيدروكلوروفلوروكربون
المجموع )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

17.62

28.05

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمنة في البوليوالت
السابقة الخلط المستوردة*

4.61

0

2013

2014

15.47

17.80

6.70

5.68

2015
15.78
3.93

خط
األساس
23.33
**5.33

*بيانات البرنامج القطرى
**متوسط اإلستھالك فيما بيم  2007و 2009

وتعزى التخفيضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الى األنشطة التي نفذت في قطاع خدمة التبريد
.10
في المرحلة األولى ،وإدخال نظم التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على غازات  R-404Aو R-410Aو.R-507
وتعزى الزيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الى المخزونات ،وزيادة عمليات الجرد لخفض
تكاليف الشحن ،واستباقا للحظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي يعتزم أن ينفذ اعتبارا من 1
يناير /كانون الثاني .2018

قطاع تصنيع البوليسترين المسحوب بالضغط
اليوجد أي دور نظم في أوروغواي ولذا يجري استيراد جميع كميات الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
.11
البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي تستخدم بدرجة كبيرة في إنتاج رغاوي الرش المستخدمة في رغاوى العزل
الجسئة وسخانات المياه مع كميات صغيرة في تصنع األلواح المنفصلة ،والرغاوي ذات األديم المندمج لصناعة
األثاث واألجھزة الحرارية وخدمات التعويم بواسطة  24منشأة من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم )الجدول
.(2
الجدول  :2متوسط االستھالك التقديري من الھيدروكلوروفلوروكربون 141-المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة خالل
الفترة 2015-2013
القطاع الفرعي
سخانات المياه
األلواح المنفصلة
األجھزة الحرارية
الرغاوي ذات األديم المندمج
الرش
التعويم
المجموع

االستھالك
باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
1.44
0.11
0.01
0.03
3.92
0.01
5.53

باألطنان المترية
13.07
1.04
0.12
0.28
35.62
0.10
50.23

النسبة المئوية
26
2
0
1
71
0
100

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد
ويستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بالدرجة األولى في معدات الخدمة في القطاع الفرعي للتبريد
.12
التجاري ) 62في المائة( ،وتكييف الھواء المنزلي والتجاري ) 17في المائة( ،والتبريد الصناعي ) 11في المائة(
وبعض تبريد المباني ) 6في المائة( ،وتبريد وسائل النقل ) 4في المائة( ،وعالوة على ذلك ،يستخدم
الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1) 22-طن من قدرات استنفاد األوزون( في مجموعة غرف التبريد )التي تعتبر جزءا
من قطاع الخدمة( والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ) 1.63طن من قدرات استنفاد األوزون( في دوائر تبريد
الشطف.
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تتضمن األنشطة التي ستنفذ خالل المرحلة الثانية التدابير التنظيمية والرقابية ،وإزالة
.13
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة ،وتقديم المساعدة لقطاع خدمة
التبريد وتكييف الھواء ،وحملة توعية للترويج إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون والتنفيذ والرصد.
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التدابير التنظيمية والرقابية
.14

سوف تنفذ األنشطة التالية:
)أ(

استعراض وتعزيز اإلطار القانوني للرقابة على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون من خالل تقييم
نظام التراخيص والحصص بشأن الھيدروكلوروفلوروكربون لتحسين الرقابة والرصد واإلبالغ
ووضع المعايير بشأن االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال ،ووضع مبادىء توجيھية
العتماد البدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي في البلد ) 35,200دوالر أمريكي(؛

)ب(

المساعدات التقنية لمديرية الجمارك من خالل تدريب  80موظفا من موظفي الجمارك و 20وسيطا،
وتحديث مواد تدريب موظفي الجمارك على الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون ووضع نماذج
للتدريب على اإلنترنت ) 33,000دوالر أمريكي(؛

األنشطة في قطاع رغاوي البوليوريثان
تقترح المرحلة الثانية إزالة  5.53طن من قدرات استنفاد األوزون بصورة كاملة )أي  5.43طن من قدرات
.15
استنفاد األوزون المؤھلة و 0.10طن من قدرات استنفاد األوزون غير المؤھلة من استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة والمستخدمة كعامل نفخ
الرغاوي من خالل تحويل  21منشأة من بين  24منشأة تم تحديدھا لتكنولوجيا الھيدروفلوروأولفين ومن بين ھذه
المنشئات البالغ عددھا  ،21يطلب تمويل للتكاليف اإلضافية لعدد  19منشأة فقط بالنظر الى أن ھناك منشئتين يقل
االستھالك فيھما عن  100كيلوغرام سنويا ،وستقدم لھا المساعدة من خالل المساعدات التقنية وتوفير تكاليف التشغيل
اإلضافية .بمبلغ االستھالك المؤھل المتبقي لتمويل الھيدروكلوروفلوروكربون المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط
المستوردة ألوروغواي ما اليزيد عن  5.33طن من قدرات استنفاد األوزون.
وتتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية نظاما للتبريد للبوليوالت المشكلة المعتمدة على الھيدروفلوروأولفين
.16
) 65,000دوالر أمريكي( ،المساعدات التقنية والتجارب والتدريب )محسوبة على أساس  15,000دوالر أمريكي
لكل منشأة رغاوي يزيد فيھا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون عن  10أطنان مترية ،و 10,000دوالر أمريكي
للمنشئات التي يصل فيھا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب 10عن أطنان مترية ،و 3,000دوالر أمريكي
للمنشئات التي يتراوح فيھا االستھالك بين  0.5و 10أطنان مترية و 1,300دوالر أمريكي للمنشئات التي يقل فيھا
االستھالك عن  0.5طن( ،إدارة المشروع من خالل وحدة األوزون الوطنية ) 1,500دوالر أمريكي لكل منھا(،
والمساعدات التقنية ) 10,000دوالر أمريكي( بما يصل بمجموع التكلفة الى مبلغ  251,680دوالرا أمريكيا  .وكانت
تكاليف التشغيل اإلضافية قد قدرت بمبلغ  482,519دوالرا أمريكيا )أي  9.78دوالر أمريكي للكيلوغرام استنادا الى
االستھالك الفعلي البالغ  49.32طن متري ) 5.43طن من قدرات استنفاد األوزون( لعدد  21منشأة مؤھلة.
وقدرت التكلفة اإلجمالية لقطاع رغاوي البوليوريثان بمبلغ  734,199دوالرا أمريكيا مع التمويل المطلوب
.17
بمبلغ  540,703دوالرات أمريكية تستند الى مردودية تكلفة تبلغ  10.96دوالر أمريكي للكيلوغرام إعماال للمقرر
)50/74ج( على النحو الموجز في الجدول .3
الجدول  :3مجموع تكاليف تحويل قطاع رغاوي البوليوريثان*
البند

استھالك المنشأة باألطنان المترية

عدد المنشئات

13
أكثر من 0.5
نظام التبريد
1
ما بين  10و20
10
مابين  1و10
االختبارات والتجارب والتدريب
2
مابين  0.5و1
6
مابين  0.1و0.5
المصروفات الطارئة ) 10في المائة( يسري على نظام التبريد والتجارب واالختبارات
المجموع الفرعي
n/a
المساعدات التقنية )بما في ذلك منشئتين يقل استھالكھا عن  100كيلوغرام

6

تكلفة الوحدة )دوالر
أمريكي /وحدة(
5,000
15,000
10,000
3,000
1,300
10,000

التكلفة
)بالدوالر األمريكي(
65,000
15,000
100,000
6,000
7,800
19,380
213,180
10,000
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*19

إدارة المشروع
المجموع )التكاليف الرأسمالية اإلضافية(
تكاليف التشغيل اإلضافية
مجموع التكاليف
األموال المطلوبة )استنادا إلى  10.96دوالر أمريكي للكيلوغرام(

1,500

28,500
251,680
482,519
734,199
540,703

* من بين المنشئات البالغة عددھا  ،21لم يدرج في التمويل سوى  19بسبب انخفاض االستھالك في المنشئتين أألخريين)أقل من  100كليوغرام سنويا(

األنشطة في قطاع خدمة التبريد
.18

سوف تنفذ األنشطة التالية:
)أ(

تدريب  40مدربا و 800فني عن ممارسات خدمة التبريد الجيدة ،تحديث دليل التدريب ليتضمن
التكنولوجيات الناشئة )مثل الھيدروفلوروالفين وثاني أكسيد الكربون واالستخدام اآلمن لغازات
التبريد القابلة لالشتعال ومناولتھا ،وإنتاج بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في عمليات
التدفق )مثل زيوت التشحيم وشطف -النفايات وآالت الدائرة المغلقة( ) 160,600دوالر أمريكي(؛

)ب(

تنفيذ مشروع رائد لتقييم تأثير تطبيق ممارسات التبريد الجيدة في صيانة التبريد وتكييف الھواء من
خالل تحليل الخبرات المكتسبة من برامج التدريب التي سبق تنفيذھا لوضع تدابير موحدة للفنيين مع
التركيز على التبريد التجاري ،وإعداد تقرير التقييم ونشر النتائج على المستخدمين النھائيين
) 40,700دوالر أمريكي(؛

)ج(

حلقات عمل بشأن التكنولوجيات التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي وتحقيق كفاءة
الطاقة لعدد  80مدربا ،وصغار المھندسين وصانعي القرارات ،توفير معدات التبريد وتكييف الھواء
)المعدات المعملية باستخدام التكنولوجيات البديلة( لمرفق من مرافق التدريب ،وضع برنامج
مشتريات عامة مستدام العتماد المعايير التي تحدد استخدام المعدات التي تعمل بالبدائل المنخفضة
القدرة على االحترار العالمي ،وتتطلب عمليات شراء لتحديد ذلك لدى إعداد المواصفات التقنية
للسلع التي سيجري شراؤھا ) 90,200دوالر أمريكي(؛

)د(

مشروع رائد إليضاح استخدام البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي والتي تحقق كفاءة
الطاقة في غرف التبريد من خالل تقييم األداء المقارن وكفاءة استخدام الطاقة مقابل النظم المعتمدة
على الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وتحديد متطلبات األمان والرقابة في التركيب والصيانة
وتحليل التكاليف ) 58,300دوالر أمريكي(؛

)ه(

التوعية والترويج فيما يتعلق بممارسات التبريد الجيدة بين الفنيين والمستخدمين النھائيين من خالل
وضع وتوزيع المعلومات التقنية لفنيي التبريد ،وتحديث دليل ممارسات التبريد الجيدة وأنشطة
التوعية العامة ) 63,800دوالر أمريكي(.

أنشطة التنفيذ والرصد
ستتولى وحدة إدارة المشروع المنشأة في إطار وحدة األوزون الوطنية أداء األنشطة التالية :تحديد واختيار
.19
المستفيدين ،وشراء السلع والخدمات ،وتقديم المساعدات التقنية للمستفيدين في المشروع ،وجمع البيانات ،ورصد
االتجاھات في استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھا ،وإعداد التقارير وخطط التنفيذ ) 102,400دوالر
أمريكي(.
مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
قدر مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ
.20
 1,124,903دوالرات أمريكية على نحو ماقدمت به في األصل )باستثناء تكاليف الدعم( وسوف تسفر األنشطة
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المقترحة عن إزالة  11.25طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )بما في ذلك
 5.53طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط
المستوردة( بمردودية تكلفة إجمالية تبلغ  7.8دوالر أمريكي للكيلوغرام .ويبين الجدول  4تفاصيل األنشطة والتكلفة
على نحو ماقدمت به في األصل.
الجدول  :4مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي
القطاع /العنصر
خطة قطاع الرغاوي

اإلزالة
باألطنان من
باألطنان
قدرات استنفاد
المترية
األوزون

المادة

التدابير التنظيمية والرقابية

الھيدروكلوروفلوروكربون141-
)بالبليوالت(
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

14.20

خدمة التبريد

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

82.43

4.53

الھيدروكلوروفلوروكربون141-

3.72

0.41

التكلفة
)بالدوالر
األمريكي(

*50.24

*5.53

540,703

0.78

68,200

التنفيذ والرصيد
150.59

مجموع المرحلة الثانية

11.25

مردودية
التكلفة )دوالر
أمريكي/
كيلوغرام(
10.76
4.80

413,600
102,400
1,124,903

7.78

* يبلغ الستھالك المتبقي المؤھل للتمويل  5.33طن منن قدرات استنفاد األوزون.

األنشطة المقررة للشريحة األولى
ستنفذ شريحة التمويل األولى من المرحلة الثانية ) 314,000دوالر أمريكي( حتى ديسمبر /كانون األول
.21
 2017وتتضمن مايلي:
)أ(

استعراض وتعزيز اإلطار القانوني للرقابة على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،وعقد
االجتماعات مع أصحاب المصلحة لمناقشة المبادرات وتقديم مشروع معايير جديد أولي )11,000
دوالر أمريكي(؛

)ب(

تدريب  50موظفا من موظفي الجمارك وتحديث دليل التدريب ) 13,750دوالرا أمريكيا(؛

)ج(

الشروع في أنشطة لتحويل منشئات الرغاوي إلى الھيدروفلوروأولفين وإجراء االختبارات األولية
) 100,000دوالر أمريكي(؛

)د(

حلقة عمل لتدريب المدربين ،وتدريب الفنيين على ممارسات التبريد الجيدة ) 46,750دوالرا
أمريكيا(؛

)ه(

المساعدات التقنية العتماد غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وارتفاع كفاءة
استخدام الطاقة ) 24,750دوالرا أمريكيا( ،وإعداد مسودة مشروع رائد لغازات التبريد البديلة في
غرف التبريد ) 17,600دوالر أمريكي( ،وبرنامج حوافز للمستخدمين النھائيين ) 14,300دوالر
أمريكي(؛

)و(

وضع إطار لبرنامج مستدام للمشتريات العامة ،وإعداد تقرير أولي عن المعايير والتدابير )11,000
دوالر أمريكي(؛

)ز(

إستثارة الوعي لقطاع التبريد وتكييف الھواء والجمھور
الھيدروكلوروفلوروكربونية وحماية البيئة ) 39,050دوالرا أمريكيا(؛

إلزالة

)ح(

وحدة إدارة المشروع ) 35,800دوالر أمريكي(.
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تعليقات األمانة وتوصيتھا
استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية ألوروغواي في
.22
ضوء المرحلة األولى ،والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك المعايير الخاصة
بتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروركربونية )المقرر  (50/74وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة .2018-2016
وأخذت األمانة علما باالستراتيجية الشاملة التي اقترحتھا حكومة أوروغواي لتحقيق خفض بنسبة  35في
.23
المائة من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عم  2020مع وصول اإلزالة الفعلية إلى  42في المائة من
خط األساس.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن أوروغواي تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد
.24
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن استھالك ھذه المواد في  15.78) 2015طن من قدرات استنفاذ األوزون( في حالة
امتثال لبروتوكول مونتريال وأھداف االستھالك المحددة في االتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية.
القضايا ذات الصلة بقطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
قدم اليوئنديبي إعماال للمقرر  ،320/74رسالة من أحد موردي الھيدروفلوروأولفين يؤكد فيھا توافر ھذه
.25
المادة تجاريا في أوروغواي في .2017
وناقشت األمانة واليوئنديبي بالتفصيل بنود التكاليف المتعلقة بنظام التبريد ) 71,500دوالر أمريكي(،
.26
والتجارب واالختبار ) 141,680دوالرا أمريكيا( وإدارة المشروع ) 28,500دوالر أمريكي( ،والمساعدات التقنية
) 10,000دوالر أمريكي( لتحويل  19منشأة :وأكدت المشاورات مع خبراء الرغاوي التقنيين أن غرفة التبريد ال
تحتاج إلى بوليوالت سابقة الخلط من الھيدروفلوروأولفين ،ولذا فإن الطلب لھذا النظام غير مؤھل .ونظرا ألن
منشئات الرغاوي البالغ عددھا  19سوف تواصل استيراد البوليوالت السابقة الخلط من دور النظم وموردي النظم من
خارج البلد ،فإن الطلب الخاص بتكاليف إدارة المشروع غير مؤھل ونظرا لعدم وجود دار نظم محلية .رؤي أنھا
مالئمة لتقديم المزيد من المساعدات التقنية والدعم لمنشئات الرغاوي )مع مالحظة أنھا تدرج في فئة المنشئات
الصغيرة والمتوسطة(.
وقد اعتمدت حسابات تكاليف التشغيل اإلضافية على تكلفة  15.00دوالر أمريكي للكيلوغرام بالنسبة
.27
للھيدروفلوروأولفين)zd123-ھاء( .وفي ضوء مشروعات الرغاوي المماثلة التي ووفق عليھا في اإلقليم ،اتفق على
تكلفة تبلغ  8.60دوالر أمريكي للكيلوغرام مما يسفر عن خفض في تكاليف التشغيل اإلضافية قدره 65,810
دوالرات أمريكية استنادا إلى االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل البالغ  5.33طن من قدرات استنفاد األوزون
) 48.45طن متري( .وسوف تقدم تكاليف التشغيل اإلضافية والمساعدات التقنية للمنشئتين الصغيرتين المتبقيتين التي
يقل فيھا االستھالك عن  100كيلوغرام سنويا.
.28

ويوجز الجدول  5التكاليف المتفق عليھا لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان في أوروغواي.

 3معلومات من الموردين عن متى وكيف تتوافر إمدادات كافية من تلك التكنولوجيا في البلد بالنسبة للتكنولوجيات المختارة )أي تكنولوجيا الھيدروفلوروأولفين)zdھاء((.
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الجدول  :5مجموع التكاليف المتفق عليھا لتحويل قطاع رغاوي البوليوريثان*
البند
المساعدات التقنية بما في ذلك المنشئتين التي يقل فيھما
االستھالك عن  100كليوغرام( وإدارة المشروع
المجموع الفرعي
التجارب واالختبارات والتدريب

استھالك المنشئات
)طن متري(
n.a.
مابين  10و20
مابين  1و10
ما بين  0.5و1
مابين  0.1و0.5

تكلفة الوحدة )دوالر
أمريكي /الوحدة(

عدد
المنشئات

25,000

n/a

10,000
5,000
3,000
1,300

1
10
2
6

احتياطي الطوارىء ) 10في المائة(
المجموع الفرعي
مجموع )التكاليف الرأسمالية اإلضافية(
التكاليف التشغيل اإلضافية
األموال المطلوبة من الصندوق المتعدد األطراف ) 5.33طن من قدرات استنفاد األوزون(
مردودية التكاليف )دوالر أمريكي /كيلوغرام( استنادا إلى االستھالك المتبقي ) 48.45طن متري( المؤھل للتمويل
مردودية التكاليف )الدوالر األمريكي/كيلوغرام( استنادا إلى اإلزالة الفعلية لكمية  50.24طن متري )بما في ذلك  1.01طن
متري غير مؤھلة للتحويل(

التكلفة
)بالدوالر األمريكي(
25,000
25,000
10,000
50,000
6,000
7,800
7,380
81,180
106,180
416,709
522,889
10.79
10.40

* من بين المنشئات البالغ عددھا  ،24ھناك  21مؤھلة وقدم التمويل لعدد  19منشأة فقط نتيجة لصغر استھالك منشئتين )أقل من  100كيلوغرام سنويا(.

والتزمت حكومة أوروغواي أيضا بفرض حظر على استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب السائل
.29
والمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بعد استكمال تحويل منشئات الرغاوي وفي موعد ال يتجاوز 1
يناير /كانون الثاني  20121إعماال للمقرر )47/61ج().(4
القضايا ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد
وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعات األدوات سوف تقدم للفنيين كجزء من دورة تدريب الفنيين ،أشار
.30
اليوئنديبي إلى أنه نتيجة للعدد الكبير من الفنيين ومحدودية الميزانية ،لن يتم ذلك في إطار المرحلة الثانية وبدال من
ذلك سوف تزود مراكز التدريب بالمعدات لالستخدام خالل التدريب أثناء العمل للفنيين مع توقع أن تتوافر ھذه
األدوات األساسية خالل حلقات العمل الخاصة بالخدمة.
وفيما يتعلق بشھادات اعتماد الفنيين ،أوضح اليوئنديبي أن الفنيين يحصلون على دبلوم االعتماد بعد التدريب،
.31
وجاري العمل لضمان أن يصبح ذلك شرطا لدى استخدام فنيي التبريد وتكييف الھواء ،وسوف تواصل وحدة األوزون
الوطنية العمل بصورة وثيقة مع رابطة التبريد ورابطة الفنيين إلنفاذ ھذا الشرط الخاص بدبلوم االعتماد لدى العمل
بنظم التبريد وتكييف الھواء أثناء المرحلة الثانية.
وأكد اليوئنديبي أن استدامة برنامج تدريب الفنيين قد تأكدت من خالل االتفاقات والتعاون الوثيق مع
.32
المؤسسات التعليمية مثل الجامعة التقنية في أوروغواي والمؤسسات األكاديمية والتدريب الخاصة األخرى التي
التزمت بإدراج مفاھيم ممارسات التبريد الجيدة في مناھجھا الدراسية وكان ھذا النھج قد بدأ في المرحلة األولى
وسوف يستمر إتباعه خالل المرحلة الثنائية.
التكلفة الشاملة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
عقب المناقشات مع اليوئنديبي ،يرد المستوى اإلجمالي للتمويل المتفق عليه للمرحلة الثانية من خطة إدارة
.33
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الجدول .6
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الجدول  :6التكلفة المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
القطاع /العنصر
خدمة قطاع الرغاوي
التدابير التنظيمية والرقابية
خدمة التبريد

اإلزالة
طن من قدرات
باألطنان
استنفاد
المترية
األوزون

المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب المتضمن في البوليوالت
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب

*50.24

*5.53

522,889

14.20

0.78

68,200

82.43

4.53

3.72

0.41

150.59

10.40
4.80

413,600

التنفيذ والرصد )وحدة إدارة المشروع(
المجموع للمرحلة الثانية

التكلفة
)بالدوالر
األمريكي(

مردودية
التكلفة
)دوالر أمريكي/
كيلوغرام(

100,468
1,105,157

11.25

7.78

* اإلزالة الفعلية ،واالستھالك المتبقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة تبلغ  48.45طن متري.

التأثير على المناخ
سيؤدي تحويل منشئات تصنيع رغاوي البوليوريثان في أوروغواي إلى تجنب انبعاث نحو  35,985طنا من
.34
معادالت ثاني أكسيد الكربون سنويا على النحو الوارد في الجدول .7
الجدول  :7التأثير على المناخ من مشروعات رغاوي البوليوريثان
القدرة على االحترار العالمي
المادة
قبل التحويل
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
725
بعد التحويل
~20
الھيدروفلوروأولفين
التأثير

طن /سنويا

معادل ثاني أكسيد الكربون )طن  /سنويا(

50.24

36,424

22

440
)(35,985

وعالوة على ذلك ،فإن أنشطة المساعدات التقنية المقترحة واإلجراءات في قطاع الخدمة التي سوف تتضمن
.35
التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة لخفض معدالت التسرب ولتيسير اعتمد البدائل المنخفضة القدرة على االحترار
العالمي ،سوف تخفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدمة في خدمة التبريد .وسوف يسفر كل كيلوغرام
من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ال ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد عن وفورات تبلغ مايقرب من  1.8طن
من معادل ثاني أكسيد الكربون.
التمويل المشترك
سوف يقدم التمويل المشترك من خالل مساھمة الحكومة العينية في توفير الموظفين ومساحة المكاتب
.36
والتخزين ،ومرافق االختبار في المختبر الحكومي ،وعمليات النقل .وسوف يقدم التمويل المشترك من المستفيدين من
خالل البنود غير المؤھلة )مثل قدر التمويل النظير بمقدار  193,496دوالرا أمريكيا لتغطية العناصر واألنشطة غير
المؤھلة التي تزيد عن الحد األقصى لمردودية التكاليف(.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف في الفترة 2018-2016
يطلب اليوئنديبي مبلغ  1,105,157دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة
.37
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتزيد القيمة اإلجمالية المطلوبة البالغة  1,063,461دوالرا أمريكيا
بما في ذلك تكاليف الدعم للفترة  2016إلى  2018بمقدار  430,306دوالرات أمريكية عن المبلغ الوارد في خطة
أعمال نفس الفترة.
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مشروع االتفاق
ويتضمن المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد
.38
الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
.39

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر فيمايلي:
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي للفترة  2016الى  2020لخفض استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  35في المائة من خط أساسه بمبلغ  1,105,157دوالرا أمريكيا
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  77,361دوالرا أمريكيا؛

)ب(

أن تحاط علما بالتزام حكومة أوروغواي بفرض حظر على الواردات من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي منه والمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
بعد استكمال تحويل المنشئات ،و في موعد ال يتجاوز  1يناير /كانون الثاني 2021؛

)ج(

أن تخفض كمية  11.25طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من
االستھالك المتبقي من ھذه المواد المؤھل للتمويل ومالحظة عدم توافر تمويل آخر الستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة؛

)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

)ھ(

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،وخطط التنفيذ المقابلة للشريحة بمبلغ  314,000دوالر
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  21,980دوالرا أمريكيا.
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المرفق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة أوروغواي )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 15.16
طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستھـالك السنوي للمـوا ّد على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل
.2
-2ألف )"األھداف والتمويل"( في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع
المواد المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل
المح ّددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي
استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات
بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف  ،وبالنسبة ألى إستھالك يتجاوز
المستوى المحدد لكل مادة فى الصفوف  3.1.4و  3.2.4و  3.3.4و  3.4.4و  3.5.4و  ) 3.6.4اإلستھالك المتبقى
المؤھل للتمويل(
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
.3
ّ
التمويل المحدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث
المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.4
ّ
الموافق عليھا )"الخطة"( .ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من
تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق.
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط
.5
التالية قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمھا في تاريخ انعقاد اجتماع
اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت
اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف )"شكل تقارير وخطط
التنفيذ"( يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح
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من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛
)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى
نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد
اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.

الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في
.6
التذييل  -5ألف )"مؤسسات الرصد واألدوار"( وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة
السابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليھا أو جزء
.7
ً
منھا ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
)أ(

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ
السنوية مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة
تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزالة
أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف آخر
شريحة موافق عليھا؛

)(5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا ،واآلثار المحتملة على المناخ ،وأي فروق في حجم قدرات
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق ،فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن
تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

)ب(

عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ
السنوي الالحق؛

)ج(

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد
األطراف )أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/
أيلول  (2007ال تحصل على أي مساعدة مالية .وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ
السنوية؛
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)د(

يوافق البلد ،في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على :رصد
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير
والحوافز ،في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
حسب االقتضاء ،وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

)ه(

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار ھذا االتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

يولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريھا أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .ووافق .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن يكون الوكالة المنفذة
الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار برامج
الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية ]و /أو الوكالة
]الوكاالت[ المشاركة في ھذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( ..ويرد دور
الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل  -6ألف .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة
الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف 2- 2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
لن يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة
في أي سنة من السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة،
وتتخذ قرارات بشأنھا .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق عائقا أمام تقديم
التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
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 .12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر
على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية ]والوكالة ]الوكاالت[
المنفذة المتعاونة[ لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية ]والوكالة ]الوكاالت[
المنفذة المتعاونة[ االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به
إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في آخر شريحة لتنفيذ الخطة
والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ
األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من
التذييل -4ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
لتذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع الفرعي
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في
البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(
21.08
0.04
0.09
1.49
0.63
23.33
5.33
28.66
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1.1

الوصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،
15.16
21.0
21.0
21.0
21.0
المجموعة األولى )أطنان من قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق
15.16
21.0
21.0
21.0
21.0
جيم ،المجموعة األولى )أطنان من قدرات استھالك األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )]اسم الوكالة
111,268
679,889
314,000
المنفذة الرئيسية[( )دوالر أمريكي(
7,789
47,592
21,980
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي(
111,268
679,889
314,000
إجمالي التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي(
7,789
47,592
21,980
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليھا )دوالر أمريكي(
119,057
727,481
335,980
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
مجموع ]المادة  [1المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
]المادة  [1الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك ]المادة  [1المتبقي المؤھل )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع ]المادة  [2المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
]المادة  [2الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك ]المادة  [2المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-بموجب اإلتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون124-بموجب المشروعات التى سبقت الموافق عليھا)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون

0.00

1.4.4

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
محمو إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق عليھا بموجب ھذا اإلتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

0.41

2.4.4

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 141-ببموجب المشروعات التى سبقت الموافق عليھا)باألطنان من قدرات استنفاد
األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

2.1
1.2
2.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4
1.2.4
2.2.4
3.2.4
1.3.4
2.3.4
3.3.4

3.4.4

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع
n/a
n/a
1,105,157
77,361
1,105,157
77,361
1,182,518

5.31
2.34
13.43
0.00
0.04
0.00

0.00
0.09

1.08
0.00

 1.5.4الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التى أتفق على إزالتھا بموجب اإلتفاق
 2.5.4الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
0.63
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب بموجب المشروعات السابقة)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
 3.5.4الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
0.00
اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
 1.6.4اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب
5.33
ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
 2.6.4الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة
0.00
)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
 3.6.4استھالك الھيدروفلوروكربون141-ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات
0.00
استنفاد األوزون(
* تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى] :اليوم/الشھر/السنة[
0.00
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
-2ألف.

]الثاني[ في السنـة المحددة في التذييـل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع
ٍ

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد ،وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا ،وكيف تتصل ببعضھا
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي
أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة
في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى
ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة )خطط(
التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة
إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا
االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى؛

)ب(

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد،
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا
التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع
السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى
تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف
بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف
األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب(
أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

)ھ(

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

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل
.2
متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
)أ(

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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)ب(

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
إطار التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن ھدف استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس
للتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
تتولي تنسيق المشروع وإدارته وحدة األوزون الوطنية كجزء من مديرية البيئة الوطنية .وستتأكد مديرية
.1
البيئة الوطنية إصدار جميع القوانين والتشريعات الوطنية -وتتحمل وحدة األوزون الوطنية المسؤولية المباشرة عن
تنفيذ األنشطة ذات الصلة ببروتوكول مونتريال وعن تحديد وتنفيذ ورصد وتقييم جميع األنشطة االستثمارية وغير
االستثمارية والمساعدات التقنية وسيكون للمسائل المتعلقة بحماية األوزون مشاركة ھامة في االستراتيجيات
والسياسات البيئية الوطنية .وفيمايلي الشركاء االستراتيجيين لوحدة األوزون الوطنية:
)أ(

مديرية الجمارك الوطنية التي تتقاسم معھا وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن تنفيذ نظام تراخيص
الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون ومكافحة االتجار في ھذه المادة؛

)ب( مختبر أوروغواي التكنولوجي الذي يعمل بوصفه فرعا تقنيا لوحدة األوزون الوطنية؛
)ج( جامعة أوروغواي التكنولوجية التي تدعم أنشطة التدريب وتقييم التكنولوجيات الجديدة؛
)د(

مستوردي مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط ھذه المواد الذين يقدمون المعلومات التي تتيح
تقييم بيانات الجمارك ومتابعة المخزونات وتطبيقات الھيدروكلوروفلوروكربونية على الواقع.

تعد وحدة األوزون الوطنية لكل طلب شريحة تقرير حالة عن األنشطة واإلنجازات بما في ذلك المعالم
.2
البارزة وغير ذلك من أھداف األداء فضال عن أي معلومات أخرى ذات أھمية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وسينقح ھذا التقرير ويخضع للتحقق من جانب الوكالة المنفذة.
للوكالة الرئيسية اإلشراف المالي والفني الشامل على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
.3
الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويتعين على وحدة األوزون الوطنية تقديم تقرير منظم عن اإلنفاق للوكالة الرئيسية .
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في التذييل -4
ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة الشرائح المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ه(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛
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)و(

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف
لالستھالك فيھا ،ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية ،وحسب االقتضاء ،تقارير التحقق عن
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون؛

)ز(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة؛

)ح(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ط(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة
متعاونة معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

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

)م(

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

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة )5ب( من االتفـاق والفقرة الفرعيـة )1ب( من التذييـل
-4ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  202.13دوالر أمريكي عن
.1
كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون؛ من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفھم بأن الحد
األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا .ويمكن النظر في تدابير إضافية في
الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد
.2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة ،فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال .وإذا لم يكن من الممكن تقرير
قطاع ما ،أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
----------------
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