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 جمهورية إيران اإلسالمية :اتمقترحات مشروع
  

 
  :التالية رعيةالف تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن خطط اإلزالة القطاعية

 
  اإلزالة

 
إزالة ) (المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  •

الهيدروآلوروفلوروآربون في الشرآات المصنعة لرغاوي السطح المتكامل والصلبة 
 )ومصنعي أجهزة التبريد المنزلية

  ألمانيا واليونيدو    

إزالة ) (المرحلة األولى، الشريحة األولى(وفلوروآربون خطة إدارة إزالة الهيدروآلور •
 )الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع تكييف الهواء ومؤسسة أنظمة واحدة

  اليوئنديبي   

إزالة ) (المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  •
 )الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد

   ألمانيا واليونيب    
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  مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع  ورقة
 جمهورية إيران االسالمية

 
عنوان المشروع) أوال(  الوآالة 

)المرحلة األولى، الشريحة األولي(خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  واليونب واليونيدو) رائد(نديبي ئألمانيا واليو   

 
2009: السنة  7آخر بيانات المادة ) ثانيا( )طن من قدرات استنفاد األوزون( 312,4   

 
)من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا( 2009:السنة   

 عامل تصنيع آيميائي المذيبات التبريد مكافحة الحرائق الرغاوى األيروصول الكيماويات
 

 استخدام المختبرات
 

 مجموع استهالك القطاع
 

  الخدمة التصنيع  
HCFC-123          
HCFC-124          
HCFC-141b  113.1  94.2     207.3 

HCFC-142b          

HCFC-22  2.2  71.2 81.9    155.3 

 
)أطنان من قدرات استنفاد األوزون( بيانات االستهالك) رابعا(  

)مقدر( 2010- 2009خط أساس   355.7 نقطة البدء للتخفيضات المتراآمة المستدامة 355.8 

)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل   

 246.4 :المتبقي 0.0 تمت الموافقة

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

لألوزون إزالة المواد المستنفدة  ألمانيا
أطنان من قدرات استنفاد (

)األوزون  

26.5 20.2       0.5  47.2 

)بالدوالرات األمريكية(التمويل   2,200,000 1,650,000 0 0     50,000  3,900,000 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونديبي
أطنان من قدرات استنفاد (

)األوزون  

16.5 12.2 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 

)بالدوالرات األمريكية(التمويل   3,226,000 2,220,730 1,528,390 0 0 0 0 0 0 0 6,975,120 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب
أطنان من قدرات استنفاد (

)األوزون  

          0.0 

)بالدوالرات األمريكية(التمويل   692,000 200,580 120,970 115,830       1,129,380 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيدو
أطنان من قدرات استنفاد (

)األوزون  

32.2          32.2 

)بالدوالرات األمريكية(التمويل   2,881,000          2,881,000 
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 مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع  ورقة تكملة

 جمهورية إيران االسالمية
 
مشروعبيانات ال) سادسا(  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 

)تقدير(حدود استهالك بروتوآول مونتريال   n/a n/a 355.8 355.8 320.2  

أطنان من قدرات استنفاد (الحد األقصي لالستهالك المسموح به 
)األوزون  

n/a n/a 355.7 355.7 320.1  

تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ 
)مريكيةبالدوالرات األ(  

تكاليف  ألمانيا
 المشروع

1,143,489 1,054,326   238,000 2,435,815 

 277,939 27,157   120,304 130,478 تكاليف الدعم

تكاليف  يونديبي
 المشروع

3,000,000 2,095,800 728,746  663,000 6,487,546 

 486,566 49,725  54,656 157,185 225,000 تكاليف الدعم

كاليف ت يونيب
 المشروع

202,000    10,000 212,000 

 27,560 1,300    26,260 تكاليف الدعم

تكاليف  يونيدو
 المشروع

2,409,827    270,000 2,679,827 

 200,987 20,250    180,737 تكاليف الدعم

بالدوالرات (مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ 
)األمريكية  

6,755,316 3,150,126 728,746 0 1,181,000 11,815,188 

)بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ   562,475 277,489 54,656 0 98,432 993,052 

)بالدوالرات األمريكية(مجموع األموال المطلوبة من ناحية المبدأ   7,317,791 3,427,615 783,402 0 1,279,432 12,808,240 

 
)2011(لشريحة األولي اطلب تمويل ) سابعا(  

)بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة  الوآالة )بالدوالرات األمريكية(تكاليف الدعم    

 130,478 1,143,489 ألمانيا

نديبيئيو  3,000,000 225,000 

 26,260 202,000 يونيب

 180,737 2,409,827 يونيدو

 
:طلب التمويل آما تمت االشارة أعاله) 2011(افقة على تمويل الشريحة األولي المو   

:توصية األمانة  النظر على نحو منفرد 
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  وصف المشروعات

 
، إلى االجتماع الرائدة، بصفته الوآالة المنفذة جمهورية إيران اإلسالميةنديبي، نيابة عن حكومة ئاليو قدم .1

مع الخطط الثالث للقطاعات للنظر فيها ة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون الثاني والستين للجنة التنفيذية خطة إلدار
بحلول عام ية طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربون 128الفرعية التالية إلزالة 

2015:  

  ؛)ألمانيا واليونيدو(الخطة القطاعية للرغاوي ) أ(

 ؛)نديبيئاليو(وآلوروفلوروآربون في قطاع تكييف الهواء الخطة القطاعية إلزالة الهيدر) ب(

 ).ألمانيا واليونيب(الخطة القطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد ) ج(

دوالر امريكي زائدا تكاليف الدعم  20 207 707ويبلغ مجموع تكاليف خطط اإلزالة القطاعية آما قدمت  .2
 .ر أمريكي لليونديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيادوال 1 682 107البالغة 

وعقب المشاورات غير الرسمية مع أعضاء اللجنة التنفيذية المهتمين، حيث تمت مالحظة أن هناك حاجة  .3
مت، ونظرا للمسائل المعقدة التي تتضمنها، قررت اللجنة دإلى وقت اضافي لتقييم أي معلومات جديدة تكون قد ق

خطة إلدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران االسالمية وما يصاحبها من خطط في  تأجيل النظر
 ).62/57المقرر (إزالة لقطاعات فرعية إلى االجتماع الثالث والستين 

خطة ، تقديم الرائدةونيابة عن حكومة جمهورية إيران االسالمية، إعاد يونديبي، بوصفه الوآالة المنفذة  .4
االجتماع الثالث والستين مع ثالث خطط قطاعات فرعية باجمالي مستوى  لة الهيدروآلوروفلوروآربون إلىزاإلدارة إ

  .دوالر أمريكي 993 052دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  11 815 188تمويل يبلغ 

  نطاق الوثيقة
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/36تين قامت األمانة بتحديث الوثائق المقدمة إلى االجتماع الثاني والس  5.
and Add.1 وتقدم هذه الوثيقة نظرة شاملة . على أساس معلومات اضافية قدمتها وآاالت ثنائية وتنفيذية ذات عالقة

إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران االسالمية، يتبعها وصفا لكل القطاعات الفرعية الواردة  لخطة
  .التعليقات والتوصيات بالمثل في قسم الوصف وتم ترتيب. أعاله

  
  وثيقة خطة إلدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون   .1القسم 

  خلفيــة
 

 .ة لألوزوندإزالة المواد المستنف لمشروعاتتتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن اإلدارة العامة   6.
تقديم الدعم للشرآات على مستوى المقاطعات، وجمع بيانات ب ينوباإلضافة إلى ذلك، تقوم خاليا األوزون الثالث

آما تم تطوير قاعدة بيانات آأداة إدارة للرصد  .جمهورية إيران اإلسالميةاالستهالك، وتأسيس شبكة األوزون في 
 بدورإدارة الجمارك  تقومو .واإلبالغ، وهي تربط وحدة األوزون الوطنية بخاليا األوزون على مستوى المقاطعات

ة دالمواد المستنفب الخاصةعملية جمع البيانات  وتيسيرة لألوزون دالخاصة بالمواد المستنف القوانين فرضفي  مهم
 .لألوزون

بوضع سياسة شاملة وإطار عمل  جمهورية إيران اإلسالميةة لألوزون، قامت دوفيما يتعلق بالمواد المستنف  7.
ة عن تنفيذ خطة تشريعية شاملة، حيث تعمل على رصد تقدم أنشطة تولى وحدة األوزون الوطنية المسؤوليتو .تنظيمي
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استهالك  الرقابة علىوتتم  .الجداول الزمنية، وتنفيذ التشريعات الموافق عليهاوفق ة لألوزون دلمواد المستنفإزالة ا
   .ة لألوزون من خالل نظام تراخيص االستيراد والتصدير ونظام الحصصدالمواد المستنف

  يدروآلوروفلوروآربون والتوزيع القطاعياستهالك اله
 

يرد في الجدول و .جمهورية إيران اإلسالميةال يوجد أي إنتاج أو صادرات للهيدروآلوروفلوروآربون في   8.
  22-لمرآبي الهيدروآلوروفلوروآربون يةالهيدروآلوروفلوروآربون المواد إجمالي استهالك 1

ب في تصنيع 141-ُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربونو. في البلد المستخدمين ب141-والهيدروآلوروفلوروآربون
التبريد وتكييف  الستخدامات، ورغاوي العزل وي الصلبة ورغاوي السطح المتكاملالرغاوأساسا منتجات الرغاوي، 

اعي في تصنيع أجهزة تكييف الهواء األحادية وأجهزة التبريد الصن 22-ُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربونو .الهواء
آما ُيستخدم في خدمة أنظمة التبريد  .والتجاري وترآيب أجهزة تكييف الهواء الصناعي والمستخدمة في وسائل النقل

   .22-وتكييف الهواء الحالية المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون
 

  )7 بيانات المادة(استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون حسب نوع الهيدروآلوروفلوروآربون  :1جدول 
  

  الهيدروآلوروفلوروآربون

2006 2007 2008 2009 
أطنان من 

قدرات 
 داستنفا
 األوزون

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
 داستنفا
 األوزون

  طن متري
أطنان من 
 دقدرات استنفا
  األوزون

  طن متري
أطنان من 
 دقدرات استنفا
  األوزون

  طن متري

 3,192.73 175.60 1,328.18 73.05 1,630.82 1,239.7789.7 68.19   22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1243.64 136.80 1,725.82 189.84 924.82 101.73 894.09 98.35 ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 4,436.37 312.40 3,054.00 262.89 2,555.64 2,133.86191.43 166.54  المجموع
 

أساسا إلى  2009إلى عام  2005من عام  يةترجع الزيادة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربون  9.
في  22- في تصنيع وتجميع وخدمة أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونالزيادة الكبيرة 

ب إلى 141-وترجع الزيادة في استخالك الهيدروآلوروفلوروآربون. االستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية
ب من قبل عدد آبير من 141-إلى تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون 11-وروفلوروآربونعمليات التحول من الكل

رغاوى العزل في استخدامات التبريد وتكييف الهواء خالل الفترة الشرآات المصنعة لمنتجات الرغاوي بما في ذلك 
ن المواد وفضال عن ذلك، تم تدعيم جمع البيانات والعمليات المستخدمة لالبالغ ع. 2004-2009

ومن خالل التحقق من بيانات واردات المواد . الهيدروآلوروفلوروآربونية طوال العامين الماضيين
المواد مع بيانات من منتجي المعدات والمنتجات والخدمات القائمة على ) العرضبيانات (الهيدروآلوروفلوروآربونية 
الغ عن البيانات بدقة، مما نتج عنه جمع بيانات وابالغ ، تم تحسين االب)بيانات الطلب(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  .2009و 2008أآثر دقة في عامي 

طن من قدرات  355,7يقدر استهالك خط األساس للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من أجل االمتثال   10.
ن من قدرات استنفاد ط 312,4المبلغ عنها البالغة  2009استنفاد األوزون على أساس متوسط بيانات استهالك عام 

طن من قدرات استنفاد  399البالغ  2010من البروتوآول واالستهالك المقدر لعام  7األوزون بناء على المادة 
  .األوزون

  
 2010و 2009التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة في عامي  2يرد في الجدول   11.

في المائة من مجموع استهالك المواد  77واستخدم حوالي . يةفي جمهورية إيران االسالم) مقدر(
وطبقا لبيانات البرنامج القطري، . في قطاع االنتاج) بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .ونيةفي المائة من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآرب 45ب نسبة 141-تبلغ مواد الهيدروآلوروفلوروآربون
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   2010و 2009في  التوزيع القطاعي حسب نوع الهيدروآلوروفلوروآربون المستخدم  :2جدول 
  )*توقع/القطري بيانات البرنامج(

  

  
  

  القطاع

  خط األساس )طن متري( 2010 )طن متري(2009
أطنان من (

قدرات 
 داستنفا
  )األوزون

-الهيدروآلوروفلوروآربون
22   

الهيدروآلوروفلوروآر
  المجموع   ب 141- بون

الهيدروآلوروفلوروآربو
   22-ن

الهيدروآلوروفلوروآر
  المجموع   ب 141- بون

  الرغاوي

ألواح البولي 
  يوريثان الصلب

   684.7 684.7   753.2 753.2 79.1 

تطبيقات بولي 
يوريثان صلب 

  أخرى

   211.8 211.8   233 233 24.5 

 15.2 145.2 145.2   132 132     السطح المتكامل

اوي البوليستر رغ
  المشكلة

40    40 44   44 2.3 

  تكييف الهواء

 40.3 784.8   784.8 682.4    682.4   منزلي

 1.7 33.1   33.1 30.1    30.1   تجاري

 19.4 370.1   370.1 336.4    336.4  )البرادات(صناعي 

  
 التبريد
 63.2 602.3 602.3   547.6 547.6      منزلي

 39.2 408.2 339.3 69 371.1 308.4 62.7  تجاري

 9.9 189.4   189.4 172.2    172.2   صناعي

 0.6 11   11 10    10   النقل

 85.2 1,608.40   1,608.40 1,489.30    1,489.30  الخدمة

 380.6 5,182.80 2,073.00 3,109.80 4,707.70 1,884.50 2,823.20  المجموع

   .7بين بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة  د األوزونطن من قدرات استنفا 36يوجد اختالف بمقدار * 
 

   عرض عام الستراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 

  المرحلة األولى
 

األوزون،  دأطن من قدرات استنفا 355.7مستوى خط األساس الستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون بـ  يقدر  12.
سوف تتناول خطة إدارة إزالة و ).متوقع( 2010وبيانات ) 7المادة ( 2009بناء على المتوسط الخاص ببيانات 

بما في ذلك مشروع إزالة في إحدى (الهيدروآلوروفلوروآربون عدًدا من القطاعات الفرعية في المرحلة األولى 
وإدارة  وهي تشمل عدًدا من األنشطة غير االستثمارية، مثل المعايير التنظيمية وأنشطة التوعية) مؤسسات األنظمة

سوف يؤدي تنفيذ أنشطة و .اإلزالة التي ستتحقق حسب القطاع الفرعي 3جدول ويبين  .المشروع وأنشطة الرصد
األوزون من مرآبات  دمن قدرات استنفا انطن 128ات المستهدفة إلى إزالة اإلزالة في القطاع

المتبقي للهيدروآلوروفلوروآربون  آما سيتم تناول االستهالك .2014-2011الهيدروآلوروفلوروآربون خالل فترة 
  .2020-2015في شرآات التصنيع المؤهلة في المرحلة الثانية خالل فترة 
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  القطاع الفرعي حسب  جمهورية إيران اإلسالميةاإلزالة في المرحلة األولى المقترح تحقيقها في  :3جدول 
  

 دأطنان من قدرات استنفا  القطاع
  األوزون

 41.77  )شرآة 13(المنتجين لأللواح المعدنية المعزولة مصنعو الرغاوي الصلبة 
 9.26  )3(مصنعو الرغاوي الصلبة األخرين ومؤسسة األنظمة 

 13.29  )5(رغاوي السطح المتكامل 
 7.15   )4(مصنعو الثالجات المنزلية 

 37.53  )وحدة 39( المنزليمصنعو تكييف الهواء 
 19.00  قطاع الخدمة
 128.00 المجموع

 
تحقيق أهداف إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون الخاصة بها من  جمهورية إيران اإلسالميةتقترح حكومة   13.

البدائل  :تشمل األولويات ما يليو .خالل مجموعة من ضوابط اإلمداد ومعايير التخفيض للهيدروآلوروفلوروآربون
ة لألوزون لتطبيقات دمن المواد المستنف ستهالك صفرة لالحترار العالمي وذات مستوى اذات اإلمكانية المنخفض

؛ واستخدامه ورصد إمداد الهيدروآلوروفلوروآربون رقابةتكييف الهواء؛ المعايير التنظيمية وتنفيذ /الرغاوي والتبريد
التوعية ونشر المعلومات لتعزيز إقرار بدائل خالية من الهيدروآلوروفلوروآربون؛ خفض الطلب على 

جمهورية إيران تقترح و .يةن عن طريق تجنب نفايات مرآبات الهيدروآلوروفلوروآربونالهيدروآلوروفلوروآربو
بها أي تحويالت عن طريق الصندوق المتعددة  تمتللشرآات التي لم يسبق أن  وضع أولوياتأيًضا  اإلسالمية

 .األطراف قبل التحويالت الثانية

بمشاريع من شأنها أن ُتحقق اإلزالة  2011ربون في سوف يبدأ تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآ  14.
ومع التسليم بالنمو المتوقع في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  .في أقرب فرصة ممكنة 2012بداية في الفعلية 

، خاصة في الشرآات والقطاعات الفرعية والقطاعات التي لم ُتصنف على أن لها 2014إلى  2010خالل الفترة من 
ة لإلزالة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، يتم أخذ النمو في األولوي

 2013 عام بعين االعتبار في حساب اإلزالة المطلوبة لتحقيق التجميد في 2015الهيدروآلوروفلوروآربون حتى 
 .2015 عام بنسبة عشرة في المائة في والخفض

لوآاالت الخدمة من أجل التقليل من  القدراتوبناء  القوانينتوعية وتعزيز تنفيذ األنشطة التمكينية، مثل ال  15.
في ضمان التنفيذ بشكل أسرع لمشاريع إزالة  وستقوم بدور مهمالطلب على خدمة الهيدروآلوروفلوروآربون، 
 القواعد ستخداماإلى  جمهورية إيران اإلسالميةتسعى  ،وبناء عليه .الهيدروآلوروفلوروآربون عن طريق الشرآات

  :التالية على مستوى القطاع الفرعي

 22-عن استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون تكييف الهواء المنزلي أن يتوقفو على مصنعي يتعين  )أ(
مستخدمة الهواء الحظر استيراد أجهزة تكييف . 2015آانون الثاني /يناير 1من  إبتداء

 ي مع إيقاف التصنيع؛للتنفيذ بالتواز 22-للهيدروآلوروفلوروآربون

 22-على مصنعي رغاوي السطح المتكامل التوقف عن استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون يتعين  )ب(
 ؛2015آانون الثاني /يناير 1من  إبتداء

والمعدات األخرى؛ تعزيز نظام  وأجهزة الضغطالمعايير الوطنية للثالجات التجارية المستوردة   )ج(
؛ ترخيص استيراد المنتجات وتنفيذه الهيدروآلوروفلوروآربونالترخيص الستيراد مرآبات 

آانون /يناير 1من  إبتداءالمستخدمة للهيدروآلوروفلوروآربون عن طريق مستوردين معتمدين 
من  إبتداءية الهيدروآلوروفلوروآربونوضع حص استيراد لمستوردي المواد  ؛2011الثاني 

 واستخدامه إبتداءب 141-لهيدروآلوروفلوروآربونحظر استيراد ا؛ 2013 آانون الثاني/يناير 1
-اآتمال مشاريع التحول باستخدام الهيدروآلوروفلوروآربونعد ، ب2020آانون الثاني /يناير 1من 

ب في تطبيقات الرغاوي؛ حظر استيراد خالئط الهيدروآلوروفلوروآربون في تطبيقات 141
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باإلضافة إلى بعض القيود  2015آانون الثاني /يناير 1من  إبتداءالتبريد وتكييف الهواء والرغاوي 
  .األخرى على استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

. الواردات أيًضا- سوف يتم تنفيذ أنشطة التوعية وإعادة التهيئة واالسترداد وإعادة التدوير ورصد الصادرات  16.
اإلقليمية  دوندعم وحدات األوزون  تتولى وحدة حماية طبقة األوزون اإلشراف على أنشطة إدارة المشروع، معو

 .جمهورية إيران اإلسالميةفي  القائمة

  المرحلة الثانية

تناول االستهالك المتبقي للهيدروآلوروفلوروآربون في شرآات التصنيع المؤهلة في المرحلة  سيجرى  17.
المتبقية في التطبيقات  زليالمنأجهزة تكييف الهواء  ومصنع :وسيشمل ذلك ما يلي 2020-2016فترة الالثانية خالل 

ن لأللواح المعدنية المعزولة والرغاوي الصلبة ورغاوي التبريد والمتبق المنتجون؛ والنقلالتجارية والصناعية 
ن لرغاوي التبريد التجاري والصناعي؛ قطاع ون المتبقوالمستخدمة للهيدروآلوروفلوروآربون؛ المصنع المنزلي

وسوف تتم بالتوازي  2016من  إبتداءالخاصة باإلزالة القطاعية  ى تنفيذ القوانينسيجرو .رغاوي البوليستر المشكلة
  .هيدروآلوروفلوروآربون في آل قطاعمن خالية مع إقرار تكنولوجيات 

  )حكومة ألمانيا واليونيدو(لرغاوي اقطاع خطة     2.القسم 

لقطاع  الرائدةبصفتها الوآالة المنفذة  ،حكومة ألمانيا قدمتنيابة عن حكومة جمهورية إيران اإلسالمية،   18.
إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية  ،بصفتها الوآاالت المتعاونة ،نديبي واليونيب واليونيدوئواليو ،الرغاوي

 329 000 تبلـغ ة إجماليةـبتكلف) اويـلرغاخطة قطاع (خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لقطاع الرغاوي 
ينتج عن تنفيذ وس. آما قدمت في األصل دوالر أمريكي 652 195تكاليف دعم الوآالة البالغة  االر أمريكي زائددو 7

- من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن متري 649.7(األوزون  دمن قدرات استنفا طن 71.47المشروع إزالة 
هو مستوى التمويل على الوآاالت وتوزيع . للكيلوجرام/دوالر أمريكي 11.28ب، بمستوى فعالية للتكلفة 141
 :آاآلتي

دوالر أمريكي لحكومة  297 320تكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالر أمريكي زائد 2 612 000  )أ(
 ألمانيا؛

 دوالر أمريكي لليونديبي؛ 19 800تكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالر أمريكي زائد 264 000  )ب(

 دوالر أمريكي لليونيب؛  2 600اليف دعم الوآالة البالغة تك ادوالر أمريكي زائد 20 000  )ج(

 دوالر أمريكي لليونيدو؛ 332 475تكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالر أمريكي زائد 4 433 000  )د(

  خلفيــة

 الرقابة علىلرغاوي لجمهورية إيران اإلسالمية في الوفاء بأهداف اخطة قطاع  تساهم  19.
 362.1 تم استيراد، 2009في عام و .في بروتوآول مونتريال 2015و 2013ألعوام ل الهيدروآلوروفلوروآربون

 1 870.9(األوزون  دمن قدرات استنفا طن 205.8 ، آان)طن متري 4712,7(األوزون  دمن قدرات استنفا طن
طنان من بأ المقاسفي المائة من إجمالي االستهالك  56.8يمثل (ب 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن متري

من ) طن متري 2 841.8(األوزون  دمن قدرات استنفا طن 156.3 بينما آان) درات استنفاذ األوزونق
  .ب بشكل أساسي آعامل إرغاء141-الهيدروآلوروفلوروآربون يستخدمو 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

ومن المتوقع أن يتزايد  .ماضيةتزايد الطلب على المنتجات المعتمدة على الرغاوي خالل السنوات القليلة ال  20.
في المائة في السنة  8ب لتصنيع الرغاوي بنسبة أآبر من 141-على الهيدروآلوروفلوروآربون في المستقبلالطلب 
طن  2445,5(األوزون  دمن قدرات استنفا طن 269، حيث يتوقع أن يصل إلى الشاملالنمو االقتصادي  عقب



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/35 
 
 

9 

من قدرات  طن 71تكون هناك حاجة إلى إزالة س، هذا ستهالك المتوقعوبناء على اال. 2012بحلول عام ) متري
ب للوصول إلى مستويات االمتثال ألعوام 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن متري 645.5(األوزون  داستنفا

 .2015و 2013

تحول هذه  وبعد. لرغاوي إلى تحويل آبرى الشرآات خالل المرحلة األولىاتهدف استراتيجية خطة قطاع   21.
الشرآات، سوف يتم نقل الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة إلى الشرآات األصغر التي سيتم تحويلها في المرحلة 

  .الثانية

  عرض عام لصناعة الرغاوي

 ات، تم تحديد شرآخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونعداد إلبناء على المسح الذي تم إجراؤه   22.
  .4جدول ال يبينب آما 141- دة على الهيدروآلوروفلوروآربونلرغاوي المعتما

  ب في جمهورية إيران اإلسالمية141-عرض عام لشرآات رغاوي الهيدروآلوروفلوروآربون .4 جدول
  

  عدد الشرآات  تطبيق الرغاوي
  ب141-استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

أطنان من قدرات 
  األوزون داستنفا

  طن

 222.0 24.4 6  )غير محولة(المعزولة  األلواح المعدنية
 180.0 19.8 3  )محولة(األلواح المعدنية المعزولة 
 67.0 7.4 2  )مشاريع غير منجزة(األلواح المعدنية المعزولة 
 20.0 2.2 1  )غير مؤهلة(األلواح المعدنية المعزولة 

 53.4 5.9 9  )غير محولة(األلواح المعدنية غير المتصلة 
 142.3 15.7 5  )محولة(دنية غير المتصلة األلواح المع

 30.0 3.3 1  )غير محولة(الرغاوي الصلبة 
 152.6 16.8 12  )محولة(الرغاوي الصلبة 

 43.5 4.8 5  )غير محولة(متكاملة 
 88.5 9.7 5  )محولة(متكاملة 

 2.0 0.2 2  )غير محولة(التبريد التجاري 
 306.4 33.7 47  )محولة(التبريد التجاري 

 92.0 10.1 9  )غير محولة(تبريد المنزلي ال
 455.6 50.1 26  )محولة(التبريد المنزلي 
 29.2 3.2 1  مؤسسة األنظمة

 1,884.5 207.3 134  :المجموع 
 

شرآة رغاوي المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف للتحول إلى تكنولوجيا  185بشكل إجمالي تلقت   23.
وخالل تنفيذ خطة اإلزالة  ).في الجدول أعاله" محولة"ُيشار إليها بلفظ (بون غير معتمدة على الكلوروفلوروآر

إلى ) شرآة ماموت(الوطنية، تم تحويل خط إنتاج األلواح المعدنية المعزولة غير المتصلة في إحدى الشرآات 
المعدنية المعزولة ب ُيستخدم في تصنيع األلواح 141-تكنولوجيا البنتان، بينما ال يزال الهيدروآلوروفلوروآربون

وبعض الشرآات التي تم تحويلها إلى تكنولوجيا البنتان التزال تستهلك آميات آبيرة من  .المتصلة
إيران للبولي يوريثان، (آما أن أآبر شرآة مصنعة لرغاوي السطح المتكامل  .ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون

ومع . دوالر أمريكي 796 230البنتان بإجمالي تكلفة  تم تحويلها إلى تكنولوجيا) طن متري 42بإجمالي استهالك 
هذه الشرآة تم (ب 141-فقد دمر حريق خط اإلنتاج وعادت الشرآة إلى استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون ،ذلك

التحول من المرحلة الثانية فقط في نهاية  مشروعاتيتم التعامل مع جميع سو). لرغاوياإدراجها في خطة قطاع 
بعد تاريخ اإلنهاء في ) XPS(قليل من الشرآات المصنعة لرغاوي البوليسترين المشكلة  إنشاء عددم وقد ت. 2013

من ) طن متري 40(األوزون  دأطنان من قدرات استنفا 2.6يبلغ استهالك هذه الشرآات و .2010 أيلول/سبتمبر 21
 .يةمرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون
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في ألمانيا وإيطاليا وهولندا (ت واأليزوسيانات سائبة من الموردين الرئيسيين المواد الخام والبوليوالتستورد   24.
ويتم خلط المواد  ).السورية والواليات المتحدة األمريكيةالعربية سبانيا والجمهورية إوسنغافورة وآوريا الجنوبية و

 .ب أو البنتان في الشرآات141-الخام المستوردة مع الهيدروآلوروفلوروآربون

  ر التكنولوجيااختيا
 

مكانية االحترار إلعلى استخدام بديلين  حصريالتحول المخططة لها بشكل  ومشروعاتخطة قطاع  تقوم  25.
 تعتبر التقنية،ومن وجهة النظر  .منخفض، وهي التكنولوجيات المعتمدة على الهيدروآربون والماءالالعالمي 

في الشرآات التي  استخدامهاومع ذلك، يمكن  .ات ناضجةالتكنولوجيات المعتمدة على الهيدروآربون هي تكنولوجي
تشمل المتطلبات مناطق و .المؤهلين فقط التقنيينيوجد بها مستوى مالئم من التنظيم والمساحة الكافية واألفراد 

المساحة الكافية في المصنع للتخزين واإلرغاء بالشكل المالئم في ظروف درجة حرارة  وآذلكالتخزين الخاصة 
يجب أن تكون مخرجات إنتاج الشرآة عالية بالدرجة الكافية الستهالك تكلفة تدابير السالمة و .للرقابةتخضع 
بالدرجة الكافية من أجل ) مثل القوالب والمكابس والترآيبات(آما يجب تطوير معدات اإلرغاء اإلضافية  .اإلضافية
معايير خاصة بالمنتجات  استخدامالئم، من أجل فمن الضروري اختيار الشرآات بالشكل الم ،وبناء عليه .التحويل

  .وتحقيق قبول السوق للتكنولوجيا

  لرغاوياخطة قطاع  تكاليف
 

األوزون  دمن قدرات استنفا طن 71.5تم إزالة يلرغاوي سوف اخالل المرحلة األولى من خطة قطاع   26.
وقد . 3في جدول يرد شرآة، آما  25 من قبلب المستخدم 141-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن متري 649.7(

تم حساب إجمالي التمويل المطلوب على أنه أقل من حدود فعالية التكلفة بالنسبة للبدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة 
 وحلقاتتشمل الميزانية العامة تكاليف وحدة إدارة المشروع و. القائمةلالحترار العالمي، بناء على طرق الحساب 

والصياغة وأنشطة التوعية العامة  التقنيةومراجعة المعايير  التقنيةاوي وخدمات االستشارات شرآات الرغلتدريب 
تكاليف التمويل العام لتحول الشرآات على عمليات إعادة  وتقوم .لسياسة واإلطار التنظيمياوالمزيد من تعزيز 

تمويل  رى السعي للحصول علىوسيج .تكون هناك حاجة إلى معدات إنتاج جديدةس ،وفي بعض الحاالت .التأهيل
بدأت حكومة ألمانيا (معدات جديدة  الستخداممشترك إضافي لسد الفجوات فيما يتعلق بالتمويل، خاصة بالنسبة 

ترويجي يخضع لملكية الجمهورية الفيدرالية يوفر  وهو مصرف(مناقشات مع آيه إف دابليو بانكينجروب في ألمانيا 
حول إمكانية ) الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمعيشية والمتعلقة باألعمالالدعم للتحسينات المستدامة في 

  ).التمويل المشترك لألنشطة
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  لرغاوي في جمهورية إيران اإلسالميةاخطة قطاع  تكاليفإجمالي . 5جدول 
  

  التطبيق
عدد 
 المصانع

دوالر (التمويل  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
  )أمريكي

تكلفة فعالية ال
/ دوالر أمريكي(

  )آجم
أطنان من قدرات   طن

 األوزون داستنفا
 9.61 2,133,420 24.4 222.0 6  األلواح المعدنية المعزولة المتصلة

 9.55 1,506,035 17.4 157.7 7  األلواح المعدنية المعزولة غير المتصلة
 9.57 526,350 6.1 55.0 2  الرغاوي الصلبة
 9.85 640,250 7.2 65.0 4  التبريد المنزلي
 14.58 1,761,264 13.3 120.8 5  السطح المتكامل
 9.03 263,676 3.2 29.2 1  مؤسسة النظام

  200,000      التنسيق واإلدارة
  50,000      ورش العمل/التنسيق بين الشرآاء

  30,000      إعداد المعايير
  20,000      تطبيق هيكل اإلبالغ
  200,000      معداتالتدريب والرصد وال

 11.28 7,330,995 71.5 649.7 25  المجموع
 

  التنفيذ طرائق
  

الوآاالت  وستوفر .الوآاالت المنفذة بالتعاون مع فريق إدارة المشروع بواسطةلرغاوي اتنفذ خطة قطاع س  27.
الوآالة  ستشرف ،ة على ذلكوعالو .واإلدارية لتنفيذ خطة القطاع التقنيةالثنائية والمنفذة دعم السياسة والمساعدة 

يجتمع فريق إدارة المشروع وس .اهالرئيسية على التحقق من األنشطة الرئيسية المنفذة بموجب الخطة وترتيب
  .واستعراضها والوآاالت المنفذة مرتين على األقل في السنة لتخطيط األنشطة التي يتم تنفيذها بموجب الخطة

  )نديبيئاليو(ييف الهواء الخطة القطاعية في قطاع تك .3القسم 

  خلفيـة
 

جمهورية إيران ُتغطي الخطة القطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع تكييف الهواء في  28.
دوالر  10 029 262التمويل المطلوب لخطة اإلزالة القطاعية يبلغ و .فقط المنزليأجهزة تكييف الهواء  اإلسالمية

دوالر أمريكي آما قدمت في األصل إلى االجتماع الثاني  752 195البالغة  الةتكاليف دعم الوآ اأمريكي زائد
في  29.6، أي )األوزون دمن قدرات استنفا طن 37.53(طن متري  682تنفيذ المشروع إزالة  وسينتج عن .والستين

 .روآربونخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوالمائة من اإلزالة المطلوب تحقيقها في المرحلة األولى من 

  22- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
 

وجميعها  .جمهورية إيران اإلسالميةفي  مليون جهاز تكييفما مجموعه  ة تبيعتوجد ست شرآات آبير 29.
 24آما توجد  .للحصول على الدعم من الصندوق المتعدد األطراف يؤهلهاباستثناء واحدة فقط لديها فروع دولية، مما 

في  المقدريبلغ االستهالك و .جهاز تكييف هواء في السنة 20 000إلى  3 000 ا بينبتجميع وبيع مشرآة أخرى تقوم 
تقريًبا من ) األوزون دمن قدرات استنفا طن 37.5(طن متري  682تصنيع وتجميع هذه الوحدات 

  .22-الهيدروآلوروفلوروآربون
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  اختيار التكنولوجيا
 

ما في ذلك ب( ، لم يتم اختيار الهيدروآربوناتالمنزليكييف الهواء بناء على تحليل البدائل في قطاع ت 30.
 واستخدمت تكنولوجيات .كاملباللم يتم ترويجها تجارًيا  ألنه 32-الهيدرو فلوروآربةأو ) 290-الهيدروآربون

، في صناعة التبريد وتكييف الهواء ألآثر من عقد آامل أ410-ج والهيدروفلوروآربون407- ونالهيدروفلوروآرب
خطة وفيما يتعلق بأداء المنتج وسالمته وقابليته للخدمة، تقترح  .اممكونات له وتتاحا محيث توجد المعايير الخاصة به

 المنزليصناعة تكييف الهواء  في تحوللأ ل420-استخدام الهيدروفلوروآربون إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 .جمهورية إيران اإلسالميةفي 

  ع تكييف الهواءخطة قطا تكاليف
 

فإن  ،وبناء عليه .الشرآات التي ال توجد فروع دولية لها أيُيرآز مقترح المشروع على الشرآات المؤهلة،  31.
آما يحتوي مقترح  .شرآة مصنعة صغيرة 24التحول لشرآة مصنعة آبيرة واحدة و تكاليفالمقترح يحتوي على 

 األوليةلمنتج وتصنيع النماذج ل واصدار شهاداتعلق بالتصنيع المشروع على قائمة بالتعديالت المقترحة فيما يت
مبلغ مليون دوالر  طلبوبالنسبة للشرآة المصنعة الكبيرة،  .التقنيةوإعادة التصميم والتدريب على السالمة والمساعدة 

مالية اإلضافية وقد تم حساب التكلفة اإلجمالية للمشروع بناء على التكاليف الرأس .الحرارة التلتحويل تصنيع مبد
طن  532 مقدارالتكاليف التشغيلية اإلضافية ل ادوالر أمريكي، زائد 2 332 000للشرآة المصنعة الكبيرة البالغة 

لم يتم تقديم أي معلومات و .دوالر أمريكي 6.30البالغ  البدايةمستوى  ندع 22-متري من الهيدروآلوروفلوروآربون
المتبقية  24فقد تم حساب تكلفة الشرآات الـ  ،وبشكل عام .ية اإلضافية في المقترحبالتكاليف التشغيل يتعلقإضافية فيما 

آانت فكرة المقترح  .بنفس الطريقة، باستخدام التكلفة الرأسمالية اإلضافية المقترحة وتعديلها وفًقا لإلزالة ذات الصلة
الضرورية بالنسبة لجميع الشرآات، مما  بالنسبة لحساب التكلفة تتمثل في العمل باستخدام قائمة نوعية للتغييرات

ويرد  .دوالر أمريكي لكل شرآة، ومن ثم ضرب هذه القيمة في عدد الشرآات 122 100يؤدي إلى تكاليف بمقدار 
 .عرض عام للتكاليف واإلزالة المصاحبة 6جدول ال في

  قطاع تكييف الهواء تكاليف   :6جدول 
  

  الشرآات

الهيدروآلوروفلوروآربون  )ر أمريكي دوال( إجمالي التكاليف اإلضافية 
فعالية   22-

التكلفة 
دوالر (

طن (  المجموع  تشغيلية  رأسمالية  )جآ/ أمريكي
  )متري

أطنان من (
دقدرات استنفا
  )األوزون

 10.7 29.3 532.0 5,683,600 3,351,600 2,332,000  شرآة واحدة آبيرة
 متوسطةوشرآة صغيرة  24

 25.8 8.3 150.4 3,878,046 947,646 2,930,400  الحجم
 14.0 37.5 682.4 9,561,646 4,299,246 5,262,400  المجموع

 
  )حكومة ألمانيا واليونيب(الخطة القطاعية في قطاع خدمة التبريد     .4القسم 

 

  خلفيـة
 

غير تشتمل الخطة القطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة على عدد آبير من األنشطة  32.
؛ زيادة الوعي؛ األدوات المعتمدة على اإلنترنت؛ تدريب موظفي الجمارك؛ والقواعدالمعايير  :االستثمارية التي تشمل

قطاع خدمة التبريد أنشطة لتحسين خطة  وتشمل أيضا .الخدمةورش  معدات؛ التدريب وإصدار الشهادات للتقنيين
آما طلب في االجتماع  لتمويإجمالي ال وآان .ي المتاجر الكبرىإمكانات منع التسرب من أجهزة التبريد المستخدمة ف

  .2014إلى  2011في أربع شرائح من زائدا تكاليف دعم الوآالة دوالر أمريكي  1 554 545 الثاني والستين هو
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 2014إلى  2011للتكاليف المقترحة لألنشطة في قطاع الخدمة للفترة من  اعام اأدناه عرض 7جدول يقدم ال 33.
  .حسب الفئة

  عرض عام للتكاليف المطلوبة ألنشطة قطاع الخدمة :7جدول 

  الوآالة  النشاط
دوالر ( التكلفة 

  )أمريكي 
 50,000  اليونيب  المعايير والتنظيمات

 194,545  اليونيب  نشر المعلومات/حمالت التوعية
 40,000  ألمانيا  تطوير األدوات والمبادئ التوجيهية للتنزيل

 85,000  ألمانيا  آاءورش عمل الشر
 250,000  اليونيب  تدريب الُمدربين والفنيين
 160,000  اليونيب  تدريب موظفي الجمارك
 10,000  ألمانيا  تطوير معايير االعتماد

 160,000  ألمانيا  المتعلقة باإلدارة/المساعدة الفنية
 415,000  ألمانيا  الحوافز المالية لنشر التكنولوجيا

 120,000  ألمانيا  ق والدراسات المسحية وسجالت األداءنظام الرصد والتوثي
 50,000  ألمانيا  حصر السجل الوطني

 20,000  ألمانيا/اليونيب  الطوارئ
 1,554,545 المجموع

  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونل الشاملةالتكاليف      .5القسم 
خطة إدارة إزالة ص عليها المرحلة األولى من لتحقيق التخفيضات آما تن الشاملةالتكاليف تبلغ  34.

ومن هذا  .كامل من الصندوق المتعدد األطرافبال طلبتدوالر أمريكي،  20 207 707 الهيدروآلوروفلوروآربون
دوالر أمريكي  3 349 545مبلغ دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية و 16 858 162المبلغ، يتوقع تخصيص 
   .للتكاليف موجزا 8جدول ال ويبين .لألنشطة غير االستثمارية

  لجمهورية إيران اإلسالمية خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونل الشاملةالتكاليف  :8جدول 

 دأطنان من قدرات استنفاب(اإلزالة   عنوان المشروع
   )األوزون

دوالر (  التكاليف
  *)أمريكي 

الهيدروآلورو
-فلوروآربون

22  

الهيدروآلوروفلو
  ب141-ونروآرب

 2,132,000 41.77     )األلواح المعدنية المعزولة المتصلة(لرغاوي الصلبة ا منتجو

 2,031,000 6.05     )األلواح المعدنية المعزولة غير المتصلة وغيرها(لرغاوي الصلبة ا منتجو

 1,762,000 13.29     رغاوي السطح المتكامل منتجو
 640,000 7.15     أجهزة التبريد المنزلية منتجو

 263,900 3.21     مؤسسة أنظمة واحدة
 280,000       األنشطة غير االستثمارية في قطاع الرغاوي

 220,000       إدارة مشروع قطاع الرغاوي
 10,029,262    37.53  المنزليتكييف الهواء 

 415,000       المنزلياألنشطة غير االستثمارية لتكييف الهواء 
 1,554,545    19.00  )معلومات والتدريبوال القواعد(قطاع الخدمة 

 880,000       وحدة إدارة المشروعات
 20,207,707 71.47 56.53  المجموع

  آما قدمت إلى االجتماع الثاني والستين(*) 
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 تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقـات
 

وخطط اإلزالة  إلسالميةلجمهورية إيران ا خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربوناألمانة  استعرضت 35.
، ومعايير )54/39المقرر ( الهيدروآلوروفلوروآربونالقطاعية في سياق المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة 

، )60/44المقرر (في االجتماع الستين  اتمويل إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع االستهالك الموافق عليه
المقدمة في االجتماع الثاني والستين وخطة الهيدروآلوروفلوروآربون إدارة إزالة والمقررات التالية بشأن خطط 

خطة إدارة إزالة للصندوق المتعدد األطراف المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين و 2014-2011أعمال الفترة 
لفرعية المقدمة إلى لجمهورية إيران االسالمية بما في ذلك خطط اإلزالة للقطاعات ا الهيدروآلوروفلوروآربون
 . االجتماع الثاني والستين

  الهيدروآلوروفلوروآربونوثيقة خطة إدارة إزالة     .1القسم 
 

  الشاملة االستراتيجية
 

تضع حصًصا الستيراد مرآبات س جمهورية إيران اإلسالميةنديبي إلى أن حكومة ئأشار اليو 36.
مونتريال الخاصة بها ووفًقا الستهالك خط األساس الخاص مع أهداف بروتوآول  تمشياالهيدروآلوروفلوروآربون 

- تتحدد ُمخصصات الحصة بالتشاور مع مستوردي الهيدروآلوروفلوروآربونوس .بها من الهيدروآلوروفلوروآربون
بالفعل  جمهورية إيران اإلسالميةلقد بدأت  .السياسات الوطنية ذات الصلةوب 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22

التنظيمية األخرى، مما ُيشكل نظام مراقبة  الرقابةق نظام الحصص، باإلضافة إلى نظام التراخيص وأنظمة في تطبي
 .لتحقيق أهداف المرحلة األولى مهمتنظيمي 

باإلشارة إلى المبالغ الموافق عليها في االجتماعين الخامس والخمسين والسابع والخمسين لألنشطة  37.
خطة إدارة نديبي األمانة أن المبالغ المطلوبة في ئ، أبلغ اليوالهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارة إزالةالتحضيرية ل

من خالل المشاورات مع الشرآاء الوطنيين ولبناء  القواعدُمخصصة الستكمال  إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
خطة إدارة إزالة هذا السياق في  فإن األنشطة التي ُيطلب التمويل من أجلها في ،وبناء عليه .لفرض القواعد القدرات

نديبي أيًضا إلى أن المبالغ الموافق ئأشار اليوو .ال ُتعتبر جزء من المبالغ الالزمة للتحضير الهيدروآلوروفلوروآربون
عليها بموجب خطة اإلزالة الوطنية آانت مرتبطة بالدعم الخاص بإزالة استهالك الكلوروفلوروآربون، وليس 

، من بين العديد السياراتالك الهيدروآلوروفلوروآربون، وقد رآّزت على دعم خدمة قطاع أجهزة تكييف هواء استه
ُمصممة خصيًصا  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونإن األنشطة الُمحددة بموجب  .من األنشطة األخرى

من أجل تحقيق أهداف إزالة  للقواعدلوبة لتتناول مستخدمي الهيدروآلوروفلوروآربون واألنشطة اإلضافية المط
   .الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات  128، تقترح جمهورية إيران االسالمية إزالة 2015-2013للفترة  اإلزالةلتلبية أهداف   38.
ب 141- والهيدروآلوروفلوروآربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  71,5استنفاد األوزون، تتألف من 

في المستخدم  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 56,5مة آعامل إرغاء والمستخد
في المائة من  36وتمت مالحظة أن المقدار االجمالي لإلزالة يساوي . صناعة الرغاوي والتبريد وقطاعات الخدمة

 355,7( إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارةوالهيدروآلوروفلوروآربونية في ر من المواد خط األساس المقد
يمكن تناوله فقط باستهالك  2015وتمت مالحظة أن مستوى الرقابة لعام ). طن من قدرات استنفاد األوزون

في المائة من مجموع استهالك المواد  44ب نظرا ألن هذه المادة تمثل 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
وعند تناول هذه المسائل، يقدم يونديبي التفسير . 7طبقا لبيانات المادة  2009والهيدروآلوروفلوروآربونية في عام 

  :التالي
بعين االعتبار الزيادة في  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونتأخذ أهداف اإلزالة في   )أ(

بة إن الرقا. القطاعات الفرعية التي ال يمكن تناولها في المرحلة األولي/االستهالك في القطاعات
والهيدروآلوروفلوروآربونية دون مساعدة آافية للصناعة الستخدامها، على اإلمدادات من المواد 
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ولهذا . تجارة غير مشروعة تهتم بالطلب المرتفعوجود ويمكن أن ينتج عنه  سيضر باالقتصاد
  لتحقيق توازن بين الموارد والنتائج؛" الزيادة المقيدة"تقترح الحكومة منهج 

حوالي  2009ب في استخدامات الرغاوي في عام 141-هالك الهيدروآلوروفلوروآربونيشكل است  )ب(
والهيدروآلوروفلوروآربونية على أساس الطن المتري المواد في المائة من مجموع استهالك  34
لعام  7على أساس بيانات المادة (أطنان من قدرات استنفاد األوزون في المائة على أساس  51أو 

ورغاوي على ذلك، تم إيالء األولوية لتحول الشرآات المنتجة للرغاوي الصلبة وبناء ). 2009
متكامل ورغاوي العزل للتبريد المنزلي التي يمكن أن ينتج عنها تكنولوجيات بديلة ذات السطح ال

سنوات لتلبية أهداف  3-2عالمي في اإلطار الزمني المحدود طوال الحترار لال منخفضة إمكانية
سطح الالرغاوي الصلبة ورغاوي (وقيم فعالية التكلفة في قطاع الرغاوي  2015-2013الفترة 

 25، مع 60/44، التي هي أقل من حدود البداية في القطاعات الفرعية هذه طبقا للمقرر )متكاملال
  ؛العالميحترار لال منخفضة في المائة زيادة  العتماد تكنولوجيات ذات إمكانية

بات إزالة اضافية من خالل استخدامات إنتاج أجهزة تكييف الهواء هناك حاجة لتناول متطل  )ج(
والهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد يمر المنزلية، نظرا ألن استهالك المواد 

بزيادة مستمرة نتيجة إلنتاج وتجميع وخدمة التبريد ومعدات تكييف الهواء القائمة على 
ء على مستويات اإلنتاج السنوي الحالي لنظم تكييف الهواء وبنا. 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

من ) طن من قدرات استنفاد األوزون 37,5(طن متري  682حيث تستخدم حوالي (المنزلية 
لخدمة  22-، يتجاوز الطلب المقدر على الهيدروآلوروفلوروآربون)22-الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات  110(طن متري  2000قدار سنة من متوسط أعمارها بم 15هذه النظم طوال 
وباالضافة إلى ذلك، ستزداد الواردات من أجهزة تكييف الهواء المستخدمة ). استنفاد األوزون

ولهذا، فإن تناول . للخدمة 22-مقدار الهيدروآلوروفلوروآربون 22-للهيدروآلوروفلوروآربون
الراهن على  قطاع إنتاج التبريد في هذه المرحلة سيؤدى إلى خفض الطلب

  في االنتاج والطلب في المستقبل لخدمة هذه المعدات؛ 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  85,5(طن متري  1500إن السبب الرئيس إلدراج قطاع خدمة التبريد الذي استهلك   )د(

في المائة  30، ممثال 2009في عام  22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) قدرات استنفاد األوزون
خطة إدارة إزالة ، آجزء من المرحلة األولي ل22-اجمالي استهالك الهيدروآلوروفلوروآربونمن 

وستتطلب الشرآات في هذا القطاع زيادة . هو الزيادة غير المقيدة الهيدروآلوروفلوروآربون
والهيدروآلوروفلوروآربونية، وآذلك آدعم لخفض استهالك الوعي بشأن مسائل إزالة المواد 

ن العمل على تشغيل التقنيين المسجلين في إوفضال عن ذلك، ف. هيدروآلوروفلوروآربونيةوالالمواد 
قطاع الخدمات هو ضروري لتجنب أي انقطاع مع األنشطة السابقة الصدار 

وستؤدي . كلوروفلوروآربونيةالمواد الاألنشطة األخرى الداعمة خالل إزالة /التدريب/الشهادات
فيما  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونة للقطاع في أنشطة هذه األنشطة إلى مشارآة آبير

 .يتعلق بالرقابة على االستهالك وتسجيل وإصدار الشهادات للورش

  تمويل الرصد والدعم
 

، تمت اإلشارة إلى أن التكاليف خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونل الشاملة التكاليفعند استعراض  39.
دوالر أمريكي في خطة قطاع  220 000طلب  فقد .مفرطةتبدو  التقنيةد واإلدارة والمساعدة المصاحبة للرص

معايير البناء  وتكييف وحلقات العمل األطراف الفاعلةدوالر أمريكي للتنسيق بين  280 000الرغاوي لإلدارة و
ونشر المعلومات  لتقنيةادوالر أمريكي للمساعدة  415 000لتبريد، طلب اوفي خطة قطاع  .والتدريب والرصد

دوالر أمريكي مطلوبة  714 000وزيادة الوعي واالجتماعات التشاورية وتبادل المعلومات الفنية، باإلضافة إلى 
دوالر  880 000 طلب مبلغ وفضال عن ذلك، .لألنشطة الخاصة بالتحول ذات الصلة بالتدريب والمساعدة الفنية

 .من هذه المصروفات ُيشكل ازدواجية في الحساب اعدديبدو أن  .أمريكي لوحدة إدارة المشروع

بدائل ذات إمكانية منخفضة لالحترار العالمي في قطاع  استخدامحكومة قررت أن النديبي إلى ئاليو أشار 40.
هذه التكنولوجيات وجود عمليات وتتطلب  .وأقترحت أنشطة بديلة في قطاعات تكييف الهواء والخدمة فقط، الرغاوي
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عاملة لضمان استخدامها بشكل آمن وبتكلفة فّعالة في نطاق اإلطار الزمني الُمحدد لتنفيذ المرحلة  ظمةمنوهيئات 
 :األنشطة غير االستثمارية المقترحة تحقيق أهداف إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون من خالل ما يلي وستدعم. األولى
، والمشارآة المستمرة للقواعدأقوى  وفرض، أسرعبشكل  لتكنولوجيات خالية من الهيدروآلوروفلوروآربون اعتماد

في إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع تصنيع وخدمة أجهزة تكييف هواء  ةالوطني لألطراف الفاعلة
 .، ونظام رصد أقوى لدعم إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونالسيارات

لتنفيذ  الشامللدعم لة لوحدة إدارة المشروع دوالر أمريكي المطلوب 880 000نديبي إلى أن الـ ئأشار اليو 41.
إن  .تعمل تحت اإلشراف المباشر لوحدة األوزون الوطنيةسوأن الوحدة  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

ُمصممة خصيًصا لدعم تنفيذ  المنزليلرغاوي وتكييف الهواء ابموجب خطط قطاع  التقنيالدعم  مشروعات
فإن ذلك ُيعتبر آلية  ،وبناء عليه .بشكل مباشر في اإلزالة تساهموسوف  الفرعي قطاعلا/مستوى القطاع مشروعات

   .ممكنة أخرى وليس ازدواجية في الحساب أو ازدواجية في الجهود

جمهورية إيران لإلزالة الكاملة لمرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون في  فيما يتعلق بالتكاليف المقدرةو 42.
وتكاليف التنفيذ  فإن تكاليفها األنشطة المطلوبة لإلزالة الكاملة،  بينما تم تحديدنديبي بأنه ئاليو شرح ،اإلسالمية

  .المتطورة ال يمكن تقييمها في هذه المرحلةلتكنولوجيات ل

  )حكومة ألمانيا واليونيدو(لرغاوي اخطة قطاع  .2القسم 
 

  المرحلة الثانية تحول أهلية شرآات 
 

  :ألمانة وحكومة ألمانيا واليونيدوبين ا اع الرغاوي تمت مناقشة عدد من مسائل األهليةخالل مناقشة خطة قط  43.

الشرآات التي تم تحويلها في السابق إلى تكنولوجيا البنتان من خالل الصندوق المتعدد  إن أهلية  )أ(
شرآتان  أي،(ب141-األطراف التزال تستخدم آميات آبيرة من الهيدروآلوروفلوروآربون

- من الهيدروآلوروفلوروآربون طن متري 67ن لأللواح المعدنية المعزولة تستهلكان مصنعتا
ب والسيكلوبنتان 141-؛ وأربع شرآات مستهلكة لكل من الهيدروآلوروفلوروآربونب141

شرآة (ب؛ وشرآة أخرى 141-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 90بإجمالي استهالك 
بق إلى تكنولوجيا البنتان، وهي اآلن تقوم بتصنيع األلواح آان قد تم تحولها في السا) ماموت

طن متري من  180المتصلة وغير المتصلة باستخدام آًال من البنتان باإلضافة إلى 
ويشكل التمويل االضافي المطلوب حساب  .ب آعوامل إرغاء141-الهيدروآلوروفلوروآربون

طلب تمويل، فإن  من عدمأنه بالرغم  وأشارت حكومة ألمانيا إلى .مزدوج وبالتالي ليس مؤهال
على  يتعين إدراجه باعتبار أن الشرآات لم يتم تحولها ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون استهالك 

  ؛ النحو المالئم

، الذي تم تحوله )إيران للبولي يوريثان(لمنتج الرغاوي المتكاملة  في األصل إن التمويل المطلوب  )ب(
 قد سحب؛) غير مؤهلوبالتالي (بسبب الحريق  دمرت معداته ن لكنإلى تكنولوجيا الهيدروآربو

ألنشطة التدريب والرصد لثالث المطلوب في األصل دوالر أمريكي  200 000 إن التمويل بمبلغ  )ج(
قد تم   2007 أيلول /سبتمبر 21شرآات لرغاوي البوليستر المشكلة تأسست بعد تاريخ اإلنهاء في 

  .سحبه

نديبي أن ئ، أشار اليو62/16برير عمليات التحول للمرحلة الثانية المطلوبة بناء على المقرر بت فيما يتعلق  44. 
طن متري  1325,4الهيدروآلوروفلوروآربون في الشرآات التي تلقت مساعدة من الصندوق آان مجموع استهالك 

في المائة من  41روآربون وفي المائة من مجموع استهالك الهيدروآلوروفلو 28ومثل هذا المقدار . 2009في عام 
في المائة من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون  70تخدامات االنتاج وساستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في ا

خطة إدارة إزالة وتم إدراج شرآات الرغاوي في المرحلة األولي من . في استخدامات الرغاوي
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رغاوي (شرآة بهدور : هي التالية 11-آلوروفلوروآربون، التي تلقت مساعدة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
وشرآة بارسين جوستار جنوب وشرآة  وشرآة نبوغ سارمياش) ألواح متصلة(وشرآة ناما سازان إمروز ) صلبة

 ).متكاملالسطح الرغوة (وشرآة روايان بوليمر وشرآة زيفار خدور ) الواح غير متصلة(ياشافان 

  اختيار التكنولوجيا
 

على تكنولوجيا الهيدروآربون، وذلك  حصريلرغاوي بشكل ااالستراتيجية المقترحة في خطة قطاع  قامت  45.
-على الرغم من المستوى المنخفض إلنتاج الرغاوي، واالستهالك المنخفض المصاحب للهيدروآلوروفلوروآربون

وموارد مالية ي ونظرا ألن الشرآات هي شرآات ذات حجم صغير ومتوسط، مع دعم تقن .ب في آل شرآة141
آلما آانت الشرآات أصغر، آلما (اختيار تكنولوجيا الهيدروآربون إلى إسهامات نظيرة آبرى ة، سينتج عن محدود

وتقدم محاضر حلقة العمل التي عقدت للمساعدة في إعداد خطة قطاع  ).آانت الحاجة إلى التمويل المشترك أآبر
إن انخفاض موارد رأس المال . وي في جمهورية إيران االسالميةالرغاوي معلومات إلى حاجة شرآات إنتاج الرغا

واالفتقار إلى موردين للمواد والمعدات، تتعرض هذه الشرآات إلى خطر الفشل في اعتماد تكنولوجيا قائمة على 
، تم 2015-2013وآإستراتيجية لتلبية أهداف اإلزالة في الفترة . الهيدروآربون التي تتطلب مستوى عال من الصيانة

طن متري أو  50ب يبلغ 141-ذات استهالك من الهيدروآلوروفلوروآربون(اقتراح الترآيز على الشرآات األآبر 
وبالنسبة للمنتجين الصغار والمتوسطين، فإن . التي قد يكون لديها القدرة على اعتماد تكنولوجيا الهيدروآربون) أآثر

تي تم إيجازها في المحاضر للتحول إلى تكنولوجيا سائلة مماثلة ال الوضع األمثل هو التحايل على المشاآل العديدة ال
تتطلب الحاجة إلى أعمال محلية ونفقات غير متوقعة تتعلق بترآيب معدات جديدة وال تتطلب عاملين متخصصين في 

لالستخدام وحاليا، فإن التكنولوجيا التي تناسب ذلك الوصف هي الميثيل الذي آان موضوع تمارين التحقق . الصيانة
  .المتعدد األطراف الصندوقعلى نطاق المنظومة من خالل 

أحدث تكنولوجيا تحول في جمهورية إيران اإلسالمية هي الهيدروآربونات،  أشارت حكومة ألمانيا إلى أن  46.
جية توجد استراتيو .حيث آانت مستخدمة بالفعل في تطبيق العزل والرغاوي المتكاملة، آما يجري إنتاجها محلًيا

في البالد لتوفير بوليوالت الهيدروآربون مسبقة الخلط لالستخدام عن  أنظمة واحدةمطبقة، حيث تم اختيار مؤسسة 
فإن حكومة جمهورية إيران اإلسالمية سوف تتحرى  ،وعالوة على ذلك .طريق الشرآات الصغيرة والمتوسطة

عادل والمتوازن للتمويل المؤهل من خالل شرآات لرغاوي من أجل تحقيق اإلسهام الاالمرونة في تنفيذ خطة قطاع 
القطاع المؤهلة، وهكذا يتم التأآد من التحول اإلجباري للشرآات الصغيرة والمتوسطة وتجنب المساوئ التي يمكن أن 

وقد تم التأآيد على تحقيق المستويات الضرورية من اإلسهامات عن طريق الحكومة  .تتعرض لها الشرآات الفردية
وفيما يتعلق بفورمات الميثيل لوحظ أنه آان ُيستخدم آعامل إرغاء معروف  .األطراف الفاعلةاورات مع في المش

والتي  5لكن لم يتم تطويرها في أسواق الدول التي تشملها المادة  .سنة وقد تم اختباره على نطاق واسع 15ألآثر من 
موردي المواد الخام  إن. بالنسبة للتطبيقات المقترحةلعدة أسباب، وهي ليست تكنولوجيا ناضجة  5ال تشملها المادة 

األنظمة المالئمة للتطبيقات المقترحة،  منهم، ولم يتوفر لدى أي )مثل باير وإيالستوجران وداو وهانتسمان(الرئيسيين 
بيقاتها وال يوصون بها اآلن وال في المستقبل، حيث يرجع ذلك إلى نقاط الضعف المعلومة منذ وقت طويل بالنسبة لتط

  .المقترحة

تم االستنتاج من المناقشات أنه تحت الظروف الراهنة في جمهورية إيران االسالمية تعتبر تكنولوجيا   47.
ب آعامل إرغاء، مع األخذ في االعتبار 141-الهيدروآربون ذات فاعلية للتكلفة الستبدال الهيدروآلوروفلوروآربون

  .بوليول نظمئم على احتمال استخدام هيدروآربون مخلط مسبقا قا
 

  المنهجية المتبعة في حساب التكاليف اإلضافية

وشملت هذه . بها بين األمانة وحكومة ألمانيا واليونيدو المتعلقةتم مناقشة العديد من المسائل التقنية والتكاليف   48.
ستهالك جميع الشرآات القائمة على ا المسائل، من بين أمور أخرى، المنهجية المستخدمة لحساب تكاليف رأس المال

على أنها من نفس الحجم؛ المعلومات المحدودة المتوفرة عن المعدات في خط األساس الضرورية لتحديد المستوى 
المالئم للتكاليف االضافية لتحول شرآات مختلفة؛ استثناء ثالث مؤسسات أنظمة من أربعة في البلد تزود نظم 
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. وتم تناول جميع هذه المسائل بشكل مرض). ت صغيرة ومتوسطة الحجمشرآا(البوليول إلى عدد آبير من الزبائن 
دوالر أمريكي  225 500وتم االتفاق على مبلغ اضافي قدره . مستوى التمويل المتفق عليه 9ويرد في الجدول 

) ، الميثيلفورمات الميثيل(لليونديبي لتغطية المعدات والمساعدة التقنية لمؤسسة نظام واحد النتاج نظم دهنية مسبقة 
  .والبوليول المخلط مسبقا الذي يجرى توفيره لعدد آبير من شرآات الرغاوي الصغيرة

  
  مستوى التمويل المتفق عليه لخطة قطاع الرغاوي: 9الجدول 

 عدد الشرآات الوآالة االستخدام
فاعلية التكلفة  إزالة هيدروآلوروفلوروآربون

)آج/دوالر(  

التمويل 
بالدوالرات (

)األمريكية أطنان من قدرات  طن متري 
استنفاد األوزون

 1,725,240 7.77 24.4 222.0 6  ألمانيا ألواح متصلة
 1,273,897 8.08 17.3 157.7 7 اليونيدو ألواح غير متصلة

رغوة ذات سطح خارجي 
 840,105 12.18 7.6 69.0 4 اليونيدو متكامل

 377,575 6.87 6.1 55.0 2 اليونيدو رغاوي صلبة
 565,825 8.71 7.2 65.0 4 اليونيدو تبريد منزلي
 280,000     ألمانيا مساعدة تقنية
 5,062,642 8.90 62.6 568.7 23   المجموع

  
  )نديبيئاليو(الخطة القطاعية في قطاع تكييف الهواء     .3القسم 

 

التحول من لكامل قطاع تكييف الهواء  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونتتوقع  49.
ويعتمد القطاع على المكونات المستوردة، خاصة . أ410-لهيدروفلوروآربوناإلى  22-فلوروآربونآلوروالهيدرو

وعلى أساس المعلومات . أ410-أجهزة الضغط، التي ال تتاح لها حاليا تكنولوجيات من غير للهيدروفلوروآربون
هلية األ، تمكنت األمانة من تحليل وتقييم )ملة بالشرآات وأماآنهابما في ذلك قائمة آا(نديبي ئاالضافية التي قدمها اليو

نديبي، ئوتمت إثرة العديد من المسائل مع اليو .والتكاليف االضافية المتعلقة بالتحول في قطاع تكييف الهواء في البلد
أشارت و .اقةاستهالك الطبما في ذلك تحول إنتاج مبدالت الحرارة لشرآة آبيرة واحدة والخفض المصاحب في 

خط األساس، مع اإلشارة إلى أنه في ظل عدم وجود  لقياس النوعيةاألمانة بمتابعة الممارسة الحالية الستخدام 
في الماضي وتم مالحظة أن  .الحرارة مؤهلة التمبد لالحرارة فلن تكون تحو التضرورة للتغييرات الفنية في مبد

آما أن الحاجة إلى لوحات  .وال توجد ضرورة إلى شراؤها جديدة مضخات التفريغ تحتاج إلى إعادة التهيئة آانت
، تكون ضرورية في الشرآات التي ال يكون )وهي ُتعد عنصًرا أساسًيا للتكلفة في تكاليف المشروع المقدمة( شحن

بسبب  الشحن باستخدام رصيد أو الشحن عن طريق قياس التغيرات في درجة الحرارة داخل جهاز التبريد مناسًبا فيها
االستثمار للشرآات  مجموع تكاليففي المائة من  90هذان العنصران ُيغطيان بالفعل ( اإلنتاج الضخم والقيود الزمنية

  .مستوى التمويل المتفق عليه 10ويرد في الجدول . وتم تناول جميع هذه المسائل بشكل مرض .)الصغيرة

  قطاع تكييف الهواء مستوى التمويل المتفق عليه لخطة القطاع في: 10الجدول 

 الشرآات
)بالدوالرات األمريكية(التكاليف االضافية  22-الهيدروآلوروفلوروآربون   CE 

)آج/دوالر( أطنان من قدرات  طن متري المجموع التشغيلية رأس المال 
 استنفاد األوزون

 7.26 29.3 532.0 3,860,246 3,354,246 506,000 شرآة آبيرة واحدة
متوسطة شرآة صغيرة و 24

 الحجم
976,800 945,000 1,921,800 150.4 8.3 12.78 

    5,782,046 4,299,246 1,482,800 المجموع الفرعي
    90,000 - - المساعدة التقنية

 8.47 37.5 682.4 5,872,046 - - المجموع
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  )حكومة ألمانيا واليونيب(الخطة القطاعية في قطاع خدمة التبريد    .4القسم 

ا يتعلق باألنشطة المقترحة لتناول استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة، الحظت األمانة فيم 50.
وبالتعاون مع ) باعتبارها الوآالة المنفذة لقطاع الخدمات(باهتمام المناهج االبتكارية التي اقترحتها حكومة أمانيا 

آبيرة وتوفير لتسرب من معدات التبريد في خمسة متاجر ويهدف برنامج المتجار الكبيرة المقترح تحسين ا. اليونيب
ومع ذلك، الحظت . لتجارب ونتائج برنامج خفض التسربأدوات ألربعين شرآة خدمات للسماح لالستنساخ الفوري 

، يمكن لألنشطة في قطاع الخدمة دعمها بطريقة محدودة في بلد غير مستهلك لحجم 60/44أيضا أنه، طبقا للمقرر 
في قطاع االنتاج وذلك لتمكين تلبية  يةالهيدروآلوروفلوروآربونالة إزالة مستويات غير آافية من المواد آبير في ح

واشارت األمانة أيضا إلى حقيقة أن األثر المرغوب لالستخدام الواسع لتدابير خفض التسرب . االنخفاضات ااألولي
وأجابت ألمانيا بالتأآيد . 2014و 2013بير االمتثال لعامي في المتاجر الكبيرة ال يمكن تحقيقها في الوقت المناسب لتدا

 .المتوخي للتأثيرعلى األهمية طويلة األجل 

لحاجة إلى مشروع لقطاع الخدمة بسبب هيكل التنفيذ الُمحدد بموجب الخطة ا إلى حكومة ألمانيا أشارت 51.
. في قطاع الخدمة زيادة ال تخضع للرقابةه ينتج عن توزيع عالقات العمل هذوس .الوطنية إلزالة الكلورفلوروآربون

إجبارية بموجب  ليستالمعدات المحتوية على الهيدروآلوروفلوروآربون  الرقابة علىحيث أن و وفضال عن ذلك،
هذه، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في  عمليات الرقابةبروتوآول مونتريال، لذلك فلن يقبل المستوردون التجاريون 

ويمكن أن  .، وما يتبعها من زيادة في الطلب على الخدمة22-على الهيدروآلوروفلوروآربون المعدات المحتوية
طن من  19(طن متري  345بمقدار  22-الهيدروآلوروفلوروآربونتخفض األنشطة في قطاع الخدمة استهالك 

التبريد وتكييف  على أساس الخبرة المكتسبة في استخدام ممارسات خدمة أفضل لمعدات) قدرات استنفاد األوزون
يكون ذو ستؤآد ألمانيا على أن البرنامج المقترح  وبناء على ذلك، ونظرا للزيادة المهمة في قطاع الخدمات،. الهواء

  .ويجب إعطاؤه األولوية لجمهورية إيران اإلسالميةمغزى وأهمية 

، وما إذا آانت المعايير 2013عام فيما يتعلق بإدراج معايير للتأآد من نوعية معدات التبريد المستوردة حتى  52.
الموضوعة تؤهل للتمويل، استجابت حكومة ألمانيا بأن هذه المعايير، بمجرد وضعها، ستستخدم إلعداد مبادئ 
توجيهية للتفتيش للجمارك والمختبرات المتعلقة بها، وآذلك تساعد في رصد الواردات وفرض أي حظر على 

حلقة عمل لزيادة الوعي لروابط  11الوعي والمعلومات، تمت االشارة إلى أن  وفيما يتعلق بتمويل حمالت .الواردات
، الصناعة وموظفي الحكومة سيجرى تنفيذها، وسيجرى توفير معلومات تشرح إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

  . فارسيةباللغة الفيديو قصير يشمل قطاعات التبريد وتكييف الهواء والمبردات والرغاوي  2وسيجرى إنتاج عدد 

أشارت خطة قطاع الخدمة المقترحة إلى أن أنشطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء المدرجة في المرحلة  53.
 2013عوام أل الرقابةاألولى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون ضرورية لضمان االمتثال لمعايير 

إن  .22- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون زيادة أو حتى عكس خفضألن هذه األنشطة سوف ُتسهم في  2015و
لهيكل فعال جًدا  2015هذه النقطة سوف يعني التفكيك حتى عام  عندعدم تناول قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 

مؤسس خالل تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية التي آانت ُمفيدة في تحقيق فعال لإلزالة المستدامة لمرآبات 
 وضعالمنهج الخاص بتقليل انبعاثات قطاع الخدمة عن طريق يعد و .ون المستخدمة في القطاعالكلوروفلوروآرب

برنامج للكشف عن التسرب واإلصالح منهًجا ُمبتكًرا ويمكن أن ُيسهم بشكل آبير في التقليل من انبعاثات 
  .22-الهيدروآلوروفلوروآربون

الحفاظ ليس فقط على البنية األساسية لتنفيذ  في األصل اقترح اليونيب وحكومة ألمانياآما توضح أعاله،    54.
قطاع الخدمة التي وضعت من قبل مشروعات إزالة الكلوروفلوروآربون فحسب، بل أضاف أيضا عددا من األنشطة 

استخدام المنهج المتماسك والمستهدف لخفض بغير االستثمارية االبتكارية، خاصة المتعلقة 
. متوسطة وآبيرة الحجمالواسطة تحسين نوعية الخدمة والتسرب في معدات التبريد ب 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

م من االعتراف بالفوائد المحتملة لمثل هذا المنهج، لم تتمكن األمانة من االتفاق على هذه الطلبات بسبب شروط غوبالر
لهيدروآلوروفلوروآربون في ذات استهالك من ا 5، التي ينبغي من خالله لبلدان المادة )15)(و( 60/44المقرر 

أن تتناول أوال االستهالك في قطاع ) مثل جمهورية إيران االسالمية(طن متري  360قطاع خدمة التبريد أعلى من 
إذا بينت هذه البلدان بوضوح أن لديها "ومع ذلك، سيسمح بالتمويل . 2015و 2013االنتاج لتلبية الخطوات في عامي 
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إن األهداف المقترحة لقطاعات ...". د لالمتثال لهذه األهداف وتمويل هذه األنشطةالخبرة في قطاع خدمة التبري
تكفي بوضوح لتلبية خفض استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون حتى  جمهورية إيران االسالميةاالنتاج في مشروع 

خفض لقطاع الخدمة وذلك ولهذا، تمكنت األمانة من الموافقة على برنامج م .2015وبما في ذلك أهداف الرقابة لعام 
  .2015للحفاظ على القدرات المؤسسية التي نشأت خالل إزالة الكلوروفلوروآربون لالستخدام ما بعد عام 

دوالر أمريكي آمجموع مستوى  265 000وعلى أساس االعتبارات الواردة أعاله، أوصت األمانة بمبلغ   55.
  .دمة التبريدفي قطاع خ يةخطة القطاعلالتمويل للمرحلة األولي ل

  
  الهيدروآلوروفلوروآربونالتكاليف الشاملة لخطة إدارة إزالة     .5القسم 

يبلغ مستوى التمويل المتفق عليه بين األمانة والوآاالت المنفذة ذات العالقة لتنفيذ المرحلة األولي لخطة   56
دوالر أمريكي مع فاعلية تكلفة  11 815 188الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران االسالمية إدارة إزالة 

  .11آج، آما يبين الجدول /دوالر 9,01شاملة 
  

  لجمهورية إيران االسالمية خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونالتكاليف الشاملة ل :11الجدول 

 الوآالةالوصف

 إزالة هيدروآلوروفلوروآربون
بالدوالرات(التمويل 

)األمريكية  
فاعلية التكلفة 

)آج/ردوال(  
هيدروآلوروفلوروآ

22- ربون  
 

هيدروآلوروفلوروآ
ب141- ربون  

 
)ألواح متصلة(رغاوى   Germany   24.40 1,725,240 7.78 
)ألواح غير متصلة(رغاوي   UNIDO  17.40 1,273,897 8.05 
رغوة ذات سطح خارجي (رغاوي 
)متكامل  

 UNIDO 
 7.60 840,105 12.16 

)صلبة(رغاوي   UNIDO  6.10 377,575 6.81 
)تبريد منزلي(رغاوي   UNIDO  7.20 565,825 8.64 

  UNDP   225,500 مؤسسة نظام واحد
)رغاوي(مساعدة تقنية   Germany   280,000  

 UNDP 37.50  5,872,046 8.61 تكييف هواء منزلي
 UNEP 3.24  265,000 4.50 قطاع الخدمة

  UNDP   390,000 وحدة إدارة المشروع
جموعالم    40.74 62.70 11,815,188 9.01 

  
خطة إدارة إزالة التي آان من الممكن استكشافها لتنفيذ  نديبي إلى عدد من فرص التمويل المشتركئأشار اليو 57.

الهيدروآلوروفلوروآربون، بما في ذلك فرص تكامل مبادرات مشروع إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون فيما يتعلق 
تدعم من خالل آليات مالية ) اءة الطاقة في استخدامات تكييف الهواء ووضع قوانين ومعاييرمثل، آف(بمبادرات 

؛ وإزالة بواسطة شرآات غير مؤهلة؛ دعم إقراض )وبنية أساسية موارد بشرية(أخرى؛ دعم عيني من الحكومة 
لخطة إدارة إزالة " مشتركتمويل "وتشمل األمثلة األخرى التى يمكن إعتباره . من مؤسسات التمويل الدولية ميسر

الهيدروآلوروفلوروآربون التكاليف التي تتكبدها الصناعة والزبائن نتيجة عدم توافر الدعم الكامل للتحول في قطاعي 
التبريد وتكييف الهواء؛ االستثمارات االضافية المطلوبة خالل التحول إلى بدائل خالية من الهيدروآلوروفلوروآربون 

بناء على المبادئ التوجيهية للصندوق متعدد األطراف؛ دعم اإلدارة من الوزارات والسلطات؛  التي ال تكون مؤهلة
  .مبادرات الصناعة للتدريب والدعم التقني لبدائل خالية من الهيدروآلوروفلوروآربون

   2014-2011خطط أعمال الفترة 
آربونية التي يتعين إزالتها طبقا لخطة الهيدروآلوروفلورومستوى التمويل ومقادير المواد  12يبين الجدول   58.

إن مستوى التمويل . للصندوق المتعدد األطراف المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين 2014-2011أعمال الفترة 
دوالر أمريكي  12 796 086المطلوب لتنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون يبلغ 

هي أقل ) دوالر أمريكي 980 898والر أمريكي للمشروعات زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة د 11 815 188أي، (
ويتعلق الفرق بتمويل أنشطة اإلزالة في قطاع ). دوالر أمريكي 14 718 162( 2014-2011من خطة أعمال الفترة 
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عندما قدم المشروع أول مرة  الرغاوي حيث خطة األعمال من حكومة ألمانيا آانت قائمة على مستوى تمويل مطلوب
  .إلى االجتماع الثاني والستين

  
  للصندوق المتعدد األطراف 2014-2011خطة أعمال الفترة : 12الجدول 
 Total 2015 2014 2013 2012 2011 الوآالة

)بالدوالرات األمريكية(التمويل   
 3,850,000   - 1,650,000 2,200,000 ألمانيا

 6,974,118   1,528,390 2,220,730 3,224,998 يونديبي
 1,013,680   120,970 200,580 692,130 يونيب
 2,880,814   - - 2,880,814 يونيدو

 14,718,612   1,649,360 4,071,310 8,997,942 المجموع
)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(اإلزالة   
 46.7 - - 20.2 26.5 - ألمانيا

 37.5 - 8.8 12.2 16.5 - يونديبي
 115.8     115.8 يونيب
 32.2    32.2  يونيدو

 232.3  8.8 32.4 75.2 115.8 المجموع
  

  اآلثار على المناخ
حساب اآلثار على المناخ من ) قطاع تكييف الهواء( 14والجدول ) قطاع الرغاوي( 13يرد في الجدول   59.

لمرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون من خالل مكونات االستثمار لاستهالك 
الهيدروآلوروفلوروآربون في جمهورية إيران االسالمية على أساس قيم قدرات االحترار العالمي للمواد 

  .وبعده االستهالك قبل التحول مواد البديلة التي تستخدم ومستوىالهيدروآلوروفلوروآربونية وال
  

  اآلثار على المناخ: 13الجدول 
ل االحترار العالمياحتما المادة سنة/أطنان  مكافئ -ثاني أآسيد الكربون 

)سنة/أطنان(
    قبل التحول

ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  713 570.0 406,410 
22 -الهيدروآلوروفلوروآربون  

 
1,780 740.7 1,318,495 

 1,724,905 1,310.7  المجموع قبل التحول
    بعد التحول
 9,263 370.5 25 سيكلوبنتان

وأ245- هيدروفلوروآربون    - 
 9,263 370.5 25 المجموع بعد التحول

 (1,715,642)   األثر الصافي
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عام نافذة جهاز تكييف الهواء ة جهاز تكييف الهواءغرف
[-] البلد

)االسم والمكان(بيانات الشرآة  [-]
بداية تجميع تكييف الهواء المنزلي [قائمة] اختيار نوع النظام  مصنع تجميع تكييف الهواء المنزلي
 معلومات عامة عن التبريد
[-] الهيدروآلوروفلوروآربون الذي يزال
مقدار سائل التبريد لكل وحدة [آيلوجرام] 1.20  1.20    
عدد الوحدات [-] 409,000  409,000    
قدرة التبريد [ لو واطآي ] 2.9  2.9    
اختيار بديل له حد أدنى من األثر على البيئة

)جميع البلدان(حصة الصادرات  [%] -  -    
حساب األثر على المناخ

)أآثر من واحد ممكن(سائل التبريد البديل 

أ410-هيدروفلوروآربون [قائمة] 
 

أ410-هيدروفلوروآربون

مالحظة

نافذة جهاز تكييف الهواء
 

غرفة جهاز تكييف الهواء
 

%)52-(أ 600-هيدروآلورو %)43-(أ 600-لوروهيدروآ
%)50-( 290-هيدروآلورو %)63-( 290-هيدروآلورو

%)11-(أ 134-هيدروفلوروآربون %)41-(أ 134-هيدروفلوروآربون
%)2- (ج 407-هيدروفلوروآربون 

 
%)9- (ج 407-هيدروفلوروآربون

22- الهيدروآلوروفلوروآربون  22- الهيدروآلوروفلوروآربون
%)4(أ 410-هيدروفلوروآربون

 
%)5(أ 410-هيدروفلوروآربون

 

22- الهيدروآلوروفلوروآربون 22- الهيدروآلوروفلوروآربون  
استهالك الطاقة [آيلو واط في الساعة] 2,493,014,160  2,387,364,972   
األثر المباشر على المناخ     906,115  1,305,872 2أآسيد الكربون آجافئ ثانيمك

في البلد) الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 

مكافئ ثانيأآسيد الكربون آج2  
 

1,338,114  1,281,407    
المتوسط) الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 

مكافئ ثانيأآسيد الكربون آج2   
 

-  -    
فذة جهاز تكييف الهواءنا

 
غرفة جهز تكييف الهواء
سائل التبريد المختار  أ410- هيدروفلوروآربون

 
أ410- هيدروفلوروآربون

*)خط أساس ما بعد التحول(مجموع األثر المباشر 

 
 2 مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن

 35,313.0  24,503.0    
)**البلد(ااألثر غير المباشر  مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن

مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن
2  79,906.0  77,476.0    

)**بلدخارج ال(ااألثر غير المباشر   2 ] -  -    
مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن مجموع األثر غير المباشر

مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن
 

2  79,906.0  77,476.0    
 مجموع األثر لسائل التبريد المختار
 

 2  
115,219  101,979    

سائل التبريد البديل HC-290 HC-290
)*اس ما بعد التحولخط أس(مجموع األثر المباشر 

  
2مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن  

(1,299,910)  (901,978)   
)**البلد(مجموع األثر غير المباشر  مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن 

 
2  (13,384)  7,356    

)**خارج البلد(ااألثر غير المباشر 
  

مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن
 

2  
-  -    

ثر غير المباشرمجموع األ  
 

مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن
مكافئ ثانيأآسيد الكربون طن
 

2  (13,384)  7,356    
مجموع األثر لسائل التبريد البديل
  

 2 ]
(1,313,294)  (894,622)   

ء                                                   مؤشر أثر المناخ للصندوق المتعدد األطراف لقكاع تكييف الهوا: 14الجدول
المدخالت

جمهورية إيران االسالمية

الهواء للسياراتخطة قطاع تكييف   

22- الهيدروآلوروفلوروآربون  

      جميع البيانات المعروضة محددة وليست معلومات عامة حول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يختلف األداء اختالفا آبيرا يعتمد على الحالة
 

.لالنبعاثات المتعلقة بالمادة لوروفلوروآربونالهيدروآاألثر المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا : األثر المباشر*  
.الهيدروآلوروفلوروآربون لالنبعاثات المتعلقة باستهالك الطاقة لثاني أآسيد الكربون عند توليد الكهرباءاألثر المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا : األثر غير المباشر*  

  2 

حساب األثر على المناخ عند التحول

المخرجات والمخرجات. وعلى أساس المقدار المنتج في سنة واحدة  22-الهيدروآلوروفلوروآربونتحسب المخرجات آأثر على المناخ لنظم سوائل التبريد خالل فترة حياتها بالمقارنة : مالحظة
المختلفة ممكنة/االضافية   

جمهورية إيران االسالمية البلد
ة ذات حد أدني من األثر على المناختحديد التكنولوجيا البديل 

قائمة بدائل لتحديدالبديل الذي له حد أدني
من األثر على المناخ    

 
قائمة مصنفة ]  
النسبة المئوية=  (  
لالنحراف عن   

الهيدروآلوروفلوروآربون

 
 
 

حساب األثر على المناخ
)للعلم فقط(لكل وحدة طوال فترة الحياة 
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هو زيادة إنبعاثات ذات  2إن مجموع اآلثار الختيار سوائل التبريد على المناخ محسوبا مع آلوريد الميثيل   60.
أما التكنولوجيات البديلة األخرى . في المائة 5طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون أو  271 198عالقة بالمناخ بمقدار 

أشار ومع ذلك، . طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون 2 207 916فلها احتمال خفض اآلثار على المناخ بمقدار 
جيا البديلة الوحيدة التي يمكن أ التكنولو410-نديبي إلى أنه عند هذه النقطة من الزمن يعتبر الهيدروفلوروآربونئاليو

  .أ تظل غير مؤآدة410-اقتراحها، نظرا ألن توافر مكونات التكنولوجيات من غير الهيدروفلوروآربون
  

  مشروع اإلتفاق
جمهورية إيران االسالمية واللجنة التنفيذية يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة   61.

  .د الهيدروآلوروفلوروآربونيةإلزالة استهالك الموا
  

  توصية
  

. خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران االسالمية للنظر فيها على نحو فرديتقدم   62.
  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران الموافقة، من ناحية المبدأ، على   )أ(
دوالر أمريكي زائدا  6 487 546، يتألف من دوالر أمريكي 12 808 240سالمية عند مبلغ اال

دوالر أمريكي  212 000دوالر أمريكي لليونديبي ومبلغ  486 566تكاليف دعم الوآالة البالغة 
دوالر  2 679 827دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ  27 560زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 

 2 435 815غ ـدوالر أمريكي لليونيدو ومبل 200 987ئدا تكاليف دعم الوآالة البالغة أمريكي زا
  دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا؛ 277 939دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة 

قد وافقت في االجتماع الثالث والستين على وضع  جمهورية إيران االسالميةأن تحاط علما بأن   )ب(
طن من قدرات استنفاد  355,7 يبلغدايتها للخفض المتراآم المستدام وخط أساس مقدر نقطة ب

البالغ  7بناء على المادة  2009األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه في عام 
طن من قدرات  399البالغ  2010طن من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام  312,4
  اد األوزون؛استنف

الهيدروآلوروفلوروآربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  103,44خفض مقدار   )ج(
  راآم المستدام في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون؛تنقطة البداية للخفض الم

استهالك جمهورية إيران االسالمية واللجنة التنفيذية على خفض الموافقة على االتفاق بين حكومة   )د(
  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آما ورد في المرفق األول بهذا التقرير؛

ألف ليشمل االتفاق مع -2أن تطلب من األمانة، بمجرد معرفة بيانات خط األساس، تحديث التذييل   )هـ(
د أرقام الحد األقصي من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بنتائج مستويات الح

  األقصي من االستهالك المسموح به بناء على ذلك؛
لخطة إدارة إزالة والشريحة األولي  2012- 2011الموافقة على الخطة األولي للتنفيذ للفترة   )و(

دوالر أمريكي تتألف  7 317 791الهيدروآلوروفلوروآربون لجمهورية إيران االسالمية عند مبلغ 
دوالر أمريكي  225 000ليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكا 3 000 000من 

دوالر  26 260دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  202 000ومبلغ  لليونديبي
 2 409 827غ ـي لليونيب ومبلـدوالر أمريك 26 260 أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة

 489دوالر أمريكي لليونيدو ومبلغ  180 737لغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البا
  .دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 130 478دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  1 143
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمهورية إيران اإلسالميةحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

يتعلق بإجراء واللجنة التنفيذية فيما ") البلد("  جمهورية إيران اإلسالمية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

الجداول الزمنية للتخفيض التابعة لبروتوآول بموجب  2015بالنسبة لسنة من أطنان قدرات استنفاد األوزون  320,1
 .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول مونتريال 2015آانون الثاني / يناير  1قبل حلول  مونتريال

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  وتوآول مونتريالببر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف-1المشار إليها في التذييل 
اد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمو3الفقرة 

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

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددوفيما يتعلق بأي استهالك يتألف، -1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 الصف األفقي التمويل المحّدد في

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

تحّقق  إجراءالبلد يقبل  آماألف -2سوف يحقق البلد حدود االستهالك لكل من المواد المذآورة في التذييل  4-
المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك على النحو المبّين في الفقرة الثنائية أو  مستقّل بتكليف من الوآالة

 .من هذا االتفاق) ب( 5الفرعية 

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

والسنوات المعنية هي جميع . لجميع السنوات المعنّيةق األهداف المحددة أن 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
 ذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية ال

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

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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لموافق عليها قد في المائة وأن الشرائح األخرى ا 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى هيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة   سنة  آل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه تموي

ع      بما في ذلك هذه السنة نفسها،   ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اآتم أو حت
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-

وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنها  خطة التنفيذ التابعة للشريحة ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على . ألف -5السابقة وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 ).ب(5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

تنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من اللجنة التوافق و 7-
وإعادات . ألف-1هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية،  التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5آما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أآثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق

ماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصّنفة آتعديالت رئيسية، فيمكن إد
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ الشريحة

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلى وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف ُيولى االهتمام ع 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؛

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

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
برنامج (اليونيب  تآما وافق") الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )المتحدة االنمائي

 الوآاالتكون تعلى أن  و حكومة ألمانيا) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(و اليونيدو ) األمم المتحدة للبيئة
وُيوافق البلد على . عاونة تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاقالمنفذة المت

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
  .في هذا االتفاق المنفذة المشترآة ع ألي من الوآاالتابإطار برنامج التقييم الت

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات 

حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية رائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التالمقدمة بخصوص الش
المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين  الوآاالتوتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع  ).ب(5

المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة  الوآاالتوستقوم . لألنشطة في التنفيذ
وقد أبرمت . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6المنصوص عليها في قائمة التذييل 
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اإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط و الوآاالت الوآالة المنفذة الرئيسية و
وتوافق اللجنة  .إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبّينـة في  المنفذة المتعاونة الوآاالت و التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  8-2 و 6-2، 4-2 ،2-2 ةاألفقي وفالصف

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

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلل تسلأن تتحقق قب ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
ألف، عن ّآل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .ألوزونمقدرة بأطنان قدرات استنفاد اتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

المنفذة  تالوآاال من الوآالة المنفذة الرئيسية و و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 المنفذة المتعاونة الوآاالت لة المنفذة الرئيسية ووبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نهاية السنة التالية واالتفاق 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 

ة حتى نهاية السن هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها . هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

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

173.3 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
182.4 األولى جيم  ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

355.7   المجموع
 
  

  األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 المجموع  2015 2014 2013 2012 2011 المعايير 
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد  1.1

أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )استهالك األوزون

 ال ينطبق 320.1 355.7 355.7ال ينطبقال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من  1.2
أطنان (مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) قدرات استهالك األوزون

 ال ينطبق 320.1 355.7 355.7ال ينطبقال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2.1
 )دوالر أمريكي) (اليوئنديبي(

3,000,000 2,095,800 728,746  663,000 6,487,546 

دوالر (تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ) أمريكي

225,000 157,185 54,656  49,725 486,566 

المتعاونة  التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 2.3
) دوالر أمريكي() اليونيب(  

202,000    10,000 212,000 

دوالر (المتعاونة  للوآالة المنفذة تكاليف الدعم  2.4
)أمريكي  

26,260    1,300 27,560 

المتعاونة  التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 2.5
)دوالر أمريكي() اليونيدو(  

2,409,827    270,000 2,679,827 

دوالر (المتعاونة  للوآالة المنفذة تكاليف الدعم 2.6
)أمريكي  

180,737    20,250 200,987 

المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة التمويل  2.7
 )دوالر أمريكي) (ألمانيا(

1,143,489 1,054,326   238,000 2,435,815 

دوالر (تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2.8
 ) أمريكي

130,478 120,304   27,157 277,939 

 11,815,188 1,181,000  728,746 3,150,126 6,755,316 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 993,052 98,432  54,656 277,489 562,475 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
 12,808,240 1,279,432  783,402 3,427,615 7,317,791 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
)أطنان قدرات استهالك األوزون(ب هذا االتفاق المتفق على تحقيقها بموج22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1  43.6 
)أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.1.2  - 
)أطنان قدرات استهالك األوزون(  22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3  129.7 
أطنان قدرات استهالك (ب هذا االتفاق المتفق على تحقيقها بموجب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1

)األوزون  
65.7 

أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.2.2
)األوزون  

- 

)أطنان قدرات استهالك األوزون(  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3  116.7 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة األول ل االجتماع تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في  1

 .ألف-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة            )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات المدر     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء آ ي  الض ة ف ج
ن          ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا 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

عن  من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) 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

قق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التح
) 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( اطات الت ي للنش راز   اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ   ف ا وأخ رابط بينه الت
ار   ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن     رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . المنظور أن تط ي أن يغطي ه نةوينبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

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

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

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (طة والخ 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

ة،         . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي سوف يشمل   ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات الرصد : ألف -5التذييل 
     

 .سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية في وزارة الصناعات 1

ة     الرسميةلصادرات و الواردات ابيانات سيجري رصد االستهالك استنادا إلى  2 ة المعني من اإلدارات الحكومي
 .الموزعين والمستهلكينالمستوردين ومع البيانات المجمعة من للبيانات المجمعة وإجراء مراجعة مشترآة 

 :ن الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيتستتولى وحدة األوزو 3

 .تقارير سنوية عن استهالك المواد تقدم ألمانة األوزون  .أ 

 .تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ هذا االتفاق تقدم للجنة التنفيذ للصندوق المتعدد األطراف  .ب 

 رئيسيةتقارير تتعلق بالمشروع تقدم للوآالة المنفذة ال  .ج 

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون 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
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذيي  ـعلى النحو المبي   ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

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

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل            )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ات مل توتش .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛المنفذة المتعاونة الوآاالتعن النشاطات التي تضطلع بها  تقارير

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

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية      )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  الدقيق عن البيانات؛واإلبالغ 

  المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ الوآاالتتنسيق نشاطات   )ط(
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رة     في حالة خفض التمويل نتيجة   )ي( ا للفق ال وفق د        11عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل آل وآالة منفذة أو لية ووالوآاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزان

بأنها وآاالت متعاونة لها دور وآالة رئيسية لقطاع  والوآاالت المنفذة المنسقةو تعرف  ثنائية معنية؛
ذآورة     ة الم واحد أو لعدة قطاعات آما ينص عليه االتفاق الرسمي بين الوآاالت الرئيسية و المتعاون

 .االتفاقمن هذا  10في الفقرة 

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

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

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

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

  المتعاونة الوآاالتدور : باء -6التذييل 
ون  1 االت  تك طة  الوآ ة أنش ن مجموع ؤولة ع ة مس ة    . المتعاون ي وثيق طة ف ذه األنش د ه لة تحدي ن مواص ويمك

  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ذة     الوآاالت مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها   )ب( ة المنف ى الوآال المتعاونة، والرجوع إل

    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
  

  ب عدم االمتثالضات في التمويل بسبتخفي: ألف -7التذييل 
  
طن من عن آّل  دوالر أمريكي 216التمويل المخّصص  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم سنة 
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