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نتيجة استالم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/39صلية صدرت النسخة المنقحة من ھذه الوثيقة نظرا إلجراء عدد من التغييرات على الوثيقة األ *

تشرين األول والتي تؤثر على الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد /أكتوبر 25بيانات البرنامج القطري الذي قدمه األردن إلى األمانة في 
ب في البوليوالت 141- الھيدروكلوروفلوروكربون وتشير بيانات البرنامج القطري إلى استعمال. 52/5الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالمقرر 

وتنعكس التغييرات . التي قبلتھا أمانة األوزون وإلى تغيير نقطة البداية أيضا 7سابقة الخلط وھو ما أدى إلى تغييرات الحقة في بيانات المادة الالمستوردة 
  .ذات الصلة في ھذا التنقيح
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 المتعددة السنوات اتمشروعال: ورقة تقييم المشروع
  األردن

 الوكالة  عنوان المشروع: أوال
  )الوكالة الرئيسية(اليونيدو )المرحلة األولى(وكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

 

 )قدرات استنفاد األوزونمن طن ( 201095.0: عام  7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2010: عام)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا
مجموع استھالك  المختبر العملية المذيبات التبريد الحرائق  يالرغاو األيروسول المادة الكيميائية

 القطاع
  الخدمة التصنيع   

 34.79     12.02  22.77  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 16.85       16.85   ب في البليول141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 60.25    27.14 33.00 0.11    22-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(بيانات االستھالك : رابعا
 94.3  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 83  2010-2009للفترة   )مقدر(خط األساس 

 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 
 70.16 :المتبقي8.1 :ووفق عليه بالفعل

 

 المجموع2011201220132014201520162017201820192020 مالخطة األع: خامسا
 

 اليونيدو

إزالة المواد المستنفدة 
باألطنان بقدرات (لألوزون 

 )استنفاد األوزون

0.50.56.50.5      8.0 

بالدوالرات (التمويل 
 )األمريكية

43,00043,000550,20443,00000 0 0 0 0 679,204 

البنك 
ولي الد

 للتعمير

إزالة المواد المستنفدة 
باألطنان بقدرات (لألوزون 

 )استنفاد األوزون

16.60.04.24.2      25.0 

بالدوالرات (التمويل 
 )األمريكية

3,637,0150941,192941,19200 0 0 0 0 5,519,400

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع: سادسا

الزمني لتخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  الجدول 1.1
أطنان قدرات استنفاد (المجموعة األولى من المرفق جيم 

 )األوزون

غير غير متاح
 متاح

 غير متاح 74.7 83.0 83.0

الحد األقصى من مجموع االستھالك المسموح به لمواد  1.2
أطنان قدرات استنفاد (المجموعة األولى من المرفق جيم 

 )األوزون

غير غير متاح
 متاح

 غير متاح 74.7 83.0 83.0

التمويل الموافق عليه لليونيدو، الوكالة المنفذة الرئيسية  2.1
 )دوالر أمريكي(

390,450 0 109,384 0 0 499,834 

 37,488 0 0 8,204 0 29,284 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
ه للبنك الدولي، الوكالة المنفذة المتعاونة التمويل الموافق علي 2.3

 )دوالر أمريكي(
1,034,000 0 429,401 0 904,500 2,367,901 

 177,593 67,838 0 32,205 0 77,550 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 2,867,735 904,500 0 538,785 0 1,424,450 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل الموافق عليه  3.1
 215,080 67,838 0 40,409 0 106,834 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2

 3,082,815 972,338 0 579,194 0 1,531,284 )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف الموافق عليھا  3.3
  

)2011(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا

  )بالدوالر األمريكي(تكاليف الدعم )ر األمريكيبالدوال(األموال المطلوبة  الوكالة
 29,284 390,450اليونيدو

 77,550 1,034,000البنك الدولي
 

 كما ھو مبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  طلب التمويل
ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة
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  وصف المشروع
  
المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة األردن لالجتماع الخامس والستين للجنة قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة  .1

التنفيذية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ، حسبما قدمت في األصل، 
دوالرا  37,487غة دوالرا أمريكا زائدا تكاليف دعم الوكالة البال 499,833من دوالرا أمريكيا تتألف  3,084,250

أمريكيا للبنك  دوالرا 177,693دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,369,237أمريكيا لليونيدو و
وتغطي ھذه الخطة . لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالدولي 

 .2015في المائة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  10لتحقيق خفض بنسبة استراتيجيات وأنشطة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  50,000وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في ھذا االجتماع  .2
البالغة  أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة دوالرا 1,148,936دوالرا أمريكيا لليونيدو و 3,750الوكالة البالغة 

  .دوالرا أمريكيا للبنك الدولي بالشكل الذي قدمت به في األصل 86,170

 الخلفية
  
كانت اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية قد قدمت، نيابة عن حكومة األردن، لالجتماع الرابع والستين  .3

وروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ، حسب المواد الھيدروكلوروفلالتنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة للجنة 
أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيدو والبنك الدولي لتحقيق خفض بنسبة  دوالرا 9,654,116المقترح األصلي، 

وناقشت األمانة واليونيدو التقديم واتفقتا . 2019الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام في المائة في استھالك  97.1
ھذه وكانت . 2015عدد األنشطة للمرحلة األولى من تنقيح الھدف للوصول إلى ھدف االمتثال بحلول عام على خفض 

 281.0(من قدرات استنفاد األوزون  طن 15.40األنشطة تتركز على قطاع تكييف الھواء وكانت تھدف إلى إزالة 
واتفقتا على التكاليف ، أ410-كربونإلحالله بالھيدروكلوروفلورو 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون )طنا متريا

 .دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 2,297,785البالغة 

من خطة إدارة إزالة المواد  وخالل اجتماع اللجنة التنفيذية، أثيرت شواغل بشأن تركيز المرحلة األولى .4
- ھواء من الھيدروكلوروفلوروكربون معدات التبريد وتكييف الالھيدروكلوروفلوروكربونية على تحويل قطاع تصنيع 

لم يعالج ، المتبعةوعالوة على ذلك، فإنه على العكس من السياسة . أ410-إلى الھيدروكلوروفلوروكربون 22
وبعد مناقشات . ب كأولوية كما أن قطاع الرغاوي يكاد لم يظھر في المرحلة األولى141-الھيدروكلوروفلوروكربون

لى أن يعيد اليونيدو والبنك الدولي تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ع 43/64اتفق، بمقتضى المقرر 
وتتعلق ھذه الوثيقة بالنسخة الثانية . والستين للجنة التنفيذيةالھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن إلى االجتماع الخامس 

 .تماع الخامس والستينالمقدمة لالجمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الئحة المواد المستنفدة لألوزون
  
تنظيم لجنة لوضع الالئحة وتقوم بوزارة البيئة ھي الجھاز الوطني المسؤول عن تنفيذ بروتوكول مونتريال،  .5

ونظم الحصص والرقابة على الواردات والصادرات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ،ونظم التراخيص
وتقوم وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة بإعداد نظام لحصص الواردات . الموادتوية على ھذه والمعدات المح

وتعتزم الحكومة . 2013كانون الثاني / يناير 1في لبدء التنفيذ  2012من الھيدروكلوروفلوروكربون ستنتھي منھا في 
/ يناير 1يدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من فرض حظر على معدات تكييف الھواء التي تحتوي على المواد الھأيضا 

  .سواء بالنسبة للتصنيع المحلي أو الواردات لتحقيق أھداف االمتثال لبروتوكول مونتريال 2013كانون الثاني 

  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
  
ينتج ھذه  البلد الالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في األردن بالنظر إلى أن  يتم استيراد جميع .6

، 22-وأظھر االستقصاء الذي أجرى أن الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون. المواد
ب تتم في صورة سائبة وأن 142-ب، والھيدروكلوروفلوروكربون141-والھيدروكلوروفلوروكربون
، لم تعترف 7لمادة بموجب او. سابقة الخلطالفي نظم البوليوالت ب يستورد أيضا 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

في  68أن إلى  7بيانات المادة  تشير، 2009وبالنسبة لعام . بوصفھا استھالكاالواردات السائبة بإالّ  أمانة األوزون
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ويبين الجدول . 22-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون ھو من الھيدروكلوروفلوروكربونالمائة من االستھالك 
 . 2010و 2007عامي وروفلوروكربونية فيما بين المواد الھيدروكلاستھالك  األول

 7وفق بيانات المادة  2010و 2007استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل الفترة بين : 1جدول ال
  سابق الخلطالوالبيانات الخاصة باستيراد البوليول 

 
 2009/2010 متوسط 2010 20082009 2007 

  طن متري
قدرات  طن

استنفاد 
 وزوناأل

  طن متري
قدرات  طن

استنفاد 
 األوزون

  طن متري
قدرات  طن

استنفاد 
 األوزون

  طن متري
قدرات  طن

استنفاد 
 األوزون

  طن متري
قدرات  طن

استنفاد 
 األوزون

 54.19 985.3 60.25 1,095.5 48.13 875.0 37.68 685.0 36.14 657.0 )سائب( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 28.78 261.7 34.79 316.3 22.77 207.0 20.90 190.0 19.25 175.0 )سائب(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.46 7.0 0.33 5.0 )سائب(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 82.97 1,246.9 95.04 1,411.8 70.90 1,082.0 59.04 882.0 55.72 837.0 إجمالي المادة السائبة
 غير متاح غير متاح %34.1 %30.5 %20.1 %22.7 %6.0 %5.4 غير متاح غير متاح )مقارنة بالسنة السابقةبال(التغيير 

ب المستورد 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 سابقة الخلطالفي البوليوالت 

48 5.3 58.6 6.5 120 13.2 153.20 16.85 136.6 15.03 

  
  يةالتوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  
ب في 142-المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون والمخاليط 22- الھيدروكلوروفلوروكربون يستخدم .7

 ويستخدم. ب في نفس القطاعات كمذيب141-الھيدروكلوروفلوروكربون يستخدمقطاعات تكييف الھواء والتبريد، كما 
ة للخلط في الموقع أو كمكون في البوليول ب كعامل إرغاء، سواء كمادة كيميائية سائب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

من  امتري اطن 432يُمثل قطاع خدمة التبريد أعلى استھالك قطاعي بمقدار و. سابق الخلطالالمستورد 
غازات  مخاليطب في 142-من الھيدروكلوروفلوروكربون ةمتري أطنان 9زائد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

في المائة أخرى من االستھالك بالطن  30ونسبة . 12-ل للكلوروفلوروكربونالتبريد المستخدمة كبديل سھل اإلحال
في تصنيع  22-ترتبط باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون) األوزون دبالمائة باألطنان من قدرات استنفا 22(المتري 

بالطن المتري تُستخدم في المائة تقريبًا فقط من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ب 13كما أن . أجھزة تكييف الھواء
ب على استنفاذ األوزون، 141-قطاع الرغاوي الجاسئة، ومع ذلك، ونتيجة للقدرات العالية للھيدروكلوروفلوروكربون

يحتوي على عرض عام  2جدول . األوزون دفي المائة من االستھالك باألطنان من قدرات استنفا 31يمثل ذلك 
  .ربونية في مختلف القطاعات ذات الصلةالستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروك

  2009استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات في : 2جدول ال
  

الھيدروكلو القطاع
روفلوروكر

 22- بون

الھيدروكلو
روفلوروكر

- بون
ب141

الھيدروكلو
روفلوروكر

- بون
ب142

الھيدروكلو المجموع
روفلوروكر

 22- بون

الھيدروكلو
روفلوروكر

- ونب
 ب141

الھيدروكلو
روفلوروكر

- بون
 ب142

 النسبة المجموع

 )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( )طن متري(
 %23.3 19.72 0.00 1.76 17.96 342.5 0.0 16.0 326.5 تكييف الھواء
 %0.6 0.50 0.00 0.50 0.00 4.5 0.0 4.5 0.0 التبريد المنزلي
 %16.5 14.00 0.00 7.70 6.30 184.6 0.0 70.0 114.6 التبريد التجاري
 %0.1 0.11 0.00 0.00 0.11 2.0 0.0 0.0 2.0 مكافحة الحريق
 %28.7 24.35 0.59 0.00 23.76 441.0 *9.0 0.0 432.0 خدمة التبريد
 %30.7 26.02 0.00 26.02 0.00 236.5 0.0 236.5 0.0 الرغاوي
 %100.0 84.70 0.59 35.98 48.13 1211.1 9.0 327.0 875.1المجموع
   %100.0 %0.7 %42.5 %56.8 %100.0 %0.7 %27.0 %72.3 النسبة

 .7تبين نتائج االستقصاء أن استخدام خليط غازات التبريد المتضمنة الھيدروكلوروفلوروكربون لم تدرج في بالغات بيانات المادة  *
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  الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األوليخط األساس 
   

 طن 83.0 بمقدارالستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  األولينة األوزون خط األساس حسبت أما .8
األوزون  دمن قدرات استنفا نط 70.9البالغ  2009األوزون، وذلك باستخدام متوسط استھالك  دمن قدرات استنفا

  ).طن متري 1,411.8(ون من قدرات استنفاد األوز طن 95.0البالغ  2010واستھالك عام ) امتري اطن 1,082(

  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن ا توقعات االستھالك المستقبلي
  
قدَّرت األردن الطلب المستقبلي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سيناريو بقاء األمور على حالھا  .9

ومن المقدر . إلنتاج المستمر للرغاويبناء على الحاجة إلى خدمة أجھزة التبريد الحالية وشحن التركيبات الجديدة وا
 22-في المائة للسنة بالنسبة الستھالك قطاع الخدمة من الھيدروكلوروفلوروكربون 5أن ينمو ھذا الطلب بمستوى 

إن حالة بقاء األمور على حالھا تأخذ بعين االعتبار بالفعل تأثير التحويل على . في المائة في القطاعات األخرى 15و
صناعات الھندسية من خالل مشروع موافق عليه في االجتماع الستين للجنة التنفيذية، على أن يُستكمل لل بتراشركة 
المواد  نومن المتوقع وجود استھالك غير مقيد م. 2013ويُقلل من االستھالك في  2012في 

 .هأدنا 3بروتوكول مونتريال في جدول ل القصوى حدودبالالھيدروكلوروفلوروكربونية بالمقارنة 

  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك المتوقع من ا :3جدول ال
  

  2009* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 
أطنان من (بروتوكول مونتريال القصوى ل حدودال

 74.57 82.85 82.85 دال يوج )قدرات استنفاذ األوزون
أطنان من (توقع االستھالك بالنسبة للنمو غير المقيد 

سابقة الودون البوليوالت  )استنفاذ األوزونقدرات 
 147 130.5 116.1 120.9 106.8 95.04 70.9 الخلط

  7بيانات ُمبلغ عنھا بموجب المادة  *
  

  الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  استراتيجية
  

وسوف تزيل المرحلة األولى، . يقترح األردن إزالة على أربع مراحل تستغرق كل مرحلة منھا خمس سنوات .10
بالكامل في تصنيع المعدات الخاصة بھذا  22-تتعلق بقطاع تكييف الھواء، استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونالتي 
وتغطي المرحلة األولى أيضا المرحلة . وتتضمن خطة قطاع تكييف الھواء أيضا نشاط تدليلي على الخدمة. القطاع

من الوحيدة  مالنظ شركةنشطة الممكنة لتمكين األولى من خطة قطاع الرغاوي بتحويل تصنيع رغاوي الرش واأل
ومن المقرر أن يبدأ العمل في قطاعي التبريد التجاري . وضع البدائل الالزمة للمراحل المقبلة من قطاع الرغاوي

الرغاوي  منشآت، وسوف يتواصل العمل في قطاع الرغاوي لمعالجة 2020والخدمة في المرحلة الثانية حتى عام 
بحلول عام ينتھي العمل في المرحلة الثالثة من األنشطة الخاصة بقطاعي الرغاوي والتبريد التجاري  وسوف. الكبيرة
وينتھي العمل من األنشطة المدرجة ضمن , وستجري في المرحلة الرابعة معالجة قطاع مكافحة الحرائق. 2025

  .2030 عام قطاع الخدمة في

 قطاع تكييف الھواء
  

وھي تشتمل على أنشطة استثمارية تركز . ھواء القطاع األعلى نمًوا في البلدتستھدف خطة قطاع تكييف ال .11
الھندسية المذكورة في للصناعات  ل المشروع التدليلي لشركة بتراتكييف الھواء السكني في األردن وتُكم منشآتعلى 

شركة بترا ومشروع  منشآتواألنشطة المنفذة بموجب ھذه الخطة القطاعية تشمل عمليات التحويل لست . 9الفقرة 
سوف تتحوالن ذاتيًا  ومنشئتانبدعم من البنك الدولي  منشآتالھندسية الموافق عليه بالفعل لليونيدو وثالث  للصناعات

. إلى االمتثال لألنشطة التنظيمية المستقبلية للحكومة لحظر التصنيع المعتمد على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع الخدمة ذي الصلة بتصنيع تكييف الھواء، وسوف تتم إزالة استخدام سوف تُقدَّم المساعدة ل
وعالوة . بھا 22-ب في الشركات التي سيتم التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وتنفيذ السياسات  للسلطات المحلية في رصد التقنيةلزيادة القدرات  التقنيةعلى ذلك، من المتوقع تنفيذ أنشطة المساعدة 
 التقنيذات الصلة بالھيدروكلوروفلوروكربون، وذلك لدعم الشركات فيما يتعلق بمواصفات المعدات وتقديم الدعم 
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ً بناء القدرة لموظفي الجمارك أيض وفي نفس الوقت، سوف يتم تنفيذ. الضروري لعمليات التحويل وأخيًرا، سوف يتم . ا
على إمدادات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشغيله قبل تطبيق أول تأسيس نظام حصص االستيراد للسيطرة 

في تصنيع تكييف الھواء واستيراد  22-على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون كما سيتم فرض حظر. للرقابةعيار م
، مع 2015ني كانون الثا/بحلول األول من يناير 22-أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

وقد . التأكد من اإلزالة المستدامة لكل تصنيع أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في األردن
ھذه األنشطة فيما يتعلق بمجموعة متكاملة واحدة ل اتضمنت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وصف

 .فقط

االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية، الطلب المقدم إلى اقترحت بالفعل في وفيما يتجاوز األنشطة التي  .12
ويستھدف ھذا النشاط  -جرى تعديل نشاط تدليلي غير استثماري لتغطية أنشطة التحويل في قطاع تكييف الھواء

. كييف الھواءلورش خدمة تبصورة جزئية شبكة قطاع الخدمة لصناعات تكييف الھواء فضال عن مجموعة تجريبية 
العاملة  في خدمة وحدات تكيف الھواءالخدمة لتمكينھم من استخدام الممارسات الجيدة  لتقنيوسوف يوفر التدريب 

لتجنب التسرب الزائد بمرور الوقت، وإلعادة تھيئة وحدات تكييف الھواء الستخدام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ين لمناولة غازات التبريد البديلة التي تتراوح بين المواد ولكي يكونوا مستعدغازات التبريد البديلة، 

ويتضمن . غازات التبريد الطبيعية استباقا للتكنولوجيات المتغيرة في كافة أنحاء العالمالھيدروكلوروفلوروكربونية و
ويل النظم أمريكي تدريب المدربين، وإعداد مواد إرشادية لتح دوالر 162,300بتكلفة تبلغ ھذا النشاط الذي قدم 

المعتمدة على مانعة للتسرب ومعاد تھيئتھا، ووضع مناھج دراسية للممارسات الجيدة لخدمة المعدات القائمة إلى نظم 
R-22 )مجموعة أدوات مركبة للتھيئة التجريبية لوحدات  75وإعادة التھيئة وإقامة محطة شحن لعدد ) تكييف الھواء

وإصالح التسربات، والتدريب لمدة  R-22للبحوث وإعادة التھيئة لخدمة  مجموعات أدوات متنقلة 7تكييف الھواء، و
على الممارسات الجيدة في مناولة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشديد النظم،  التقنيينمن  100نصف يوم لعدد 

 .ازات البديلةورشة خدمة على إعادة تھيئة وحدات تكييف الھواء الستخدام الغ 100والتدريب ليوم واحد لعدد 

  قطاع التبريد التجاري
  

متوسطتان تستخدمان تكنولوجيا إرغاء  شركتانوفي قطاع التبريد التجاري، توجد  .13
خرى البالغ اال منشآتغالبية ال. ب سوف يتم تحويلھما إلى استخدام السيكلوبنتان141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ل في السنة، حيث يتوقع التحول إلى الرغاوي المنفوخة طن متري فقط أو أق 1صغيرة الحجم وتستخدم  41 عددھا
طن  2التي يزيد استھالكھا عن  منشآتللوبالنسبة . ثاني أكسيد الكربون أو تقنية فورمات الميثيل بالنسبة لھا/بالماء

غاز التبريد وسوف يُستبدل استخدام . متري، سوف يتم تقديم المساعدة إلجراء التعديالت المطلوبة الستخدام تقنية بديلة
أ، حسب مجموعة منتجات 410-أ أو الھيدروفلوروكربون404-بالھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

المتوسطتين الحجم، كما سيتم تقديم بعض الدعم بقدر أقل لباقي  للمنشئينوأيًضا فسوف يتم تقديم المساعدة . منشآتال
 . منشآتال

  قطاع الرغاوي
  

وتعمل ھذه . " (FAA)جا وشركاهوفتحي أبو ع"صناعات  شركةھي  ة في األردننظم واحد شركةتوجد  .14
ب وااليزو 141-عاما وتستورد الھيدروكلوروفلوروكربون 25 من منذ أكثران تفي أعمال رغاوي البوليري المنشأة
-لوروكربونإالّ أنھا تستورد أيضا البوليوالت المحتوية على الھيدروكلوروفوالبوليول بصورة منفصلة،  تسياني
العاملة في قطاع  منشآتالخلط المصنع محليا أو المستورد لجميع السابق الالبوليول  المنشأةوتورد ھذه . ب141

التي تصنع  منشآتوتعتمد معظم ال. التبريد كما تقدم الدعم التقنيالرغاوي فضال عن تصنيع رغاوي العزل في قطاع 
الخلط أو العناصر المفصلة بل سابق الوشركاه ال في توريد البوليول جا ومنشأة فتحي أبو عالرغاوي في األردن على 

وعالوة على ھذه المنشأة بوصفھا . وكذلك في الدعم التقني مثل صيانة اآلالت، وتعديل المستحضرات وما إلى ذلك
. ي المبانيالرش بالبوليريثان ألغراض العزل فللنظم، تعتبر المورد الوحيد لخدمات اإلرغاء الخاص برغاوي  شركة

ب البالغ 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) السائب(وأبلغت اليونيدو بأن المنشأة سوف تزيل استھالكھا بالكامل 
 15(طن متري  6.3سابقة الخلط والمنھا بتصنيع البوليوالت  )في المائة 85(طن متري  35.7 متريا يتعلقطنا  42
 .بتصنيع رغاوي الرش) المائة في
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ب 141-أطنان مترية من الھيدروكلوروفلوروكربون 10استخدمت أكثر من  منشآتردن عشر ويوجد في األ .15
طن متري من  2استخدمت أكثر من  آتمنش 10جا تليه وفتحي أبو ع شركةبما في ذلك  2010في 

التي يزيد استھالكھا  منشآتولدى معظم ال. ورشة صغيرة أخرى 42و 2010ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
عالية الضغط ومنخفضة الضغط في حين تعمل الورش الصغيرة بالخلط طن متري ماكينات إرغاء  2وي عن السن

خالل المراحل  الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليريثانتعتزم األردن تنفيذ أنشطة إلزالة و. اليدوي
 وشركةب 141-تھلك للھيدروكلوروفلوروكربونجا التي تعتبر أكبر مسوفتحي أبو ع شركةاألولى إلى الثالثة مع قيام 

في البلد التي نظام البوليريثان في البلد بعملية التحويل خالل المرحلة األولى، في حين تقوم بذلك المنشئتان التسع 
 منشآتفي المرحلة الثانية وال 2010ب عشرة أطنان مترية في 141-تجاوز فيھا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 .في المرحلة الثالثة المتبقية

فتحي أبو عوجا في المرحلة األولى ھو تمھيد الطريق أمام تحويل قطاع  شركةوالغرض من النشاط المتعلق ب .16
طنا متريا من  42وفي حين أن نشاط ھذه الشركة يتعلق بإزالة استخدام . الرغاوي في المرحلتين الثانية والثالثة

نشاطا ل في نفس الوقت مشروعا تجريبيا للصناعات ذات الصلة باعتباره ب، فإنه يمث141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ويل مويشمل النشاط توفير الت. للعديد من التكنولوجيات البديلة لكل استخدامتدليليا يختبر مدى صالحية التطبيق المحلي 

ل تشكيل البوليول لتكنولوجيا النظم الستيعاب البدائل في مرافقھا الخاصة بالخلط واالختيار مث شركة لالرتقاء بمرافق
جميع المياه، والبدائل الناشئة مثل فورمات الميثيل وتكنولوجيا . الرش العاملة بثاني أكسيد الكربون فائقة الحرج

 .النظم، بھذا الترتيب شركةكون توسوف . درة على االحترار العالميفلوروكربونية منخفضة القوالمواد الھيدروكلورو
 .خالل المرحلتين الثانية والثالثة منشآتللرغاوي بديل تستخدمه البأي عامل نفخ  يل البوليولمستعدا لتوفير تشك

وعناصر المزج العامل، / النظم بإعادة تھيئة الخالط شركةوتتعلق التكاليف الرأسمالية اإلضافية لتحديث  .17
منشأة فتحي أبو عوجا على وعالوة على ذلك، سوف تحصل . توفير معدات المختبر األساسية والمساعدة التقنية

. المساعدة لتحويل استخدامھا من رغاوي الرش إلى تكنولوجيا المياه المعانة بثاني أكسيد الكربون والفائقة الحرج
تعديل أحد موزعي رغاوي الرش لتطبيق تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في وحدة لإلرغاء ضمن جملة أمور، وتشمل 

 .، وتعديل وحدة إرغاء ثانية الستخدام تكنولوجيا جميع المياهللزوجةوالستخدام التشكيل المرتفع ا

  
  تعليقات األمانة وتوصياتھا

 

  التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن في سياق المبادئ التوجيھية  .18
ومعايير تمويل إزالة ھذه ) 54/39المقرر (وكربونية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور
والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط ) 60/44المقرر (المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 

- 2011والصادرة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف لفترة 
2014. 

وخالل االجتماع الرابع والستين عندما لم يوافق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .19
 تعديلفي مناقشات مع عدد بين المندوبين لفھم كيفية الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن، دخل اليونيدو والبنك الدولي 

 .في اللجنة التنفيذيةإلى اتفاق بشأن التمويل مقترح المشروع للتمكن من التوصل 

 أولوية قطاع تكييف الھواء
  

أعد البنك الدولي خطة قطاع تكييف الھواء التي تمثل الجزء األكبر من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .20
والحظت األمانة أن خط أساس استھالك . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسينفذھا بوصفه الوكالة المتعاونة

م امن قدرات استنفاد األوزون وأن خطوة التخفيض لع طن 83.0 يدروكلوروفلوروكربونية في األردنالمواد الھ
؛ وإضافة 2014من قدرات استنفاد األوزون بنھاية عام  طن 8.3تتطلب أن يخفض البلد استھالكه بكمية قدرھا  2015

 22-يدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليل إلزالة الھ"من خالل  إلى ذلك، فإن اإلزالة الممولة بالفعل
" ب من تصنيع وحدات تكييف الھواء الفردية في شركة بترا للصناعات الھندسية141-والھيدروكلوروفلوروكربون
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طن من قدرات استنفاد األوزون واإلزالة المتبقية التي يتعين تحقيقھا بحلول نھاية عام  8.1تبلغ  )60/41المقرر (
إضافة إلى ) 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون ريتطن م 3.6(اد األوزون طن من قدرات استنف 0.2 تبلغ 2014

ومن شأن الخطة المقترحة لقطاع تكييف الھواء أن . 2012و 2010الزيادة التي يمكن أن يشھدھا البلد بين عامي 
- وكربونمن قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلور طن 15.5تؤدي إلى االستعاضة عن كمية إضافية قدرھا 

ب، مما يؤدي إلى مجموع تخفيض 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.7و 22
في المائة  29.2طن من قدرات استنفاد األوزون ومع المشروع الموافق عليه بالفعل، تصل ھذه الكمية إلى  16.1قدره 

 .من خط األساس

استفاضة أثناء االستعداد لالجتماع الرابع والستين ما إذا كان يمكن وناقشت األمانة والوكالتان المنفذتان ب .21
ويرد وصف لھذه المناقشات في . االضطالع باألنشطة في قطاع الرغاوي بدال من إسناد األولوية لقطاع تكييف الھواء

الطلب المقدم إلى  تضمنيو. UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/36/Add.1من الوثيقة  20إلى  18الفقرات من 
طن من  4.62(طنا متريا  42قطاع الرغاوي ومقترح إزالة الجتماع الخامس والستين معلومات أكثر تفصيال عن ا

ب وسوف تؤدي توليفة من ھذا المشروع 141-من الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون ) قدرات استنفاد األوزون
والمشروع التدليلي الموافق تم لعة أبو حب في مجمو141-مع إزالة كميات صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون

من قدرات استنفاد األوزون أو طن  13.1عليه في منشأة بترا للصناعات الھندسية إلى تجميع كميات اإلزالة البالغة 
ذلك ليس كافيا في وتدفع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بأن . في المائة من خط األساس 15.8

يركز على قطاع دة الكبيرة في االستھالك التي تحدث في األردن، وأنه يعالج المشكلة الخطأ حيث أنه ضوء الزيا
 .تعمل صوب قطاع ترتفع فيه الزيادة بشدة ترتفع فيه الزيادة بصورة خفيفة وال

الھواء  الجتماع الرابع والستين إلى أن خطة قطاع تكييففي الطلب المقدم إلى اوأشارت الوكالتان المنفذتان  .22
أعدت بتعاون وثيق مع الصناعة واستغرقت ما يزيد عن سنه من المشاورات وتضمنت تأمين اتفاق إلزالة المواد 

 ، على الرغم من أن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال2015الھيدروكلوروفلوروكربونية من القطاع بحلول عام 
وأشير إلى النمو الكبير في . تكييف الھواء في البلدان الناميةتزال ھي أفضل اختيار من حيث التكنولوجيا في أجھزة 

غير المؤھلة قامت باستثمارات قريبة العھد في تكنولوجيا المواد  منشآتالھذا القطاع والى أن بعض 
على قطاع الرغاوي سيتطلب مشاورات إضافية وأضافت الوكالتان أن إعادة التركيز . الھيدروكلوروفلوروكربونية

كما أشارت الوكالتان إلى أن العديد من . تزال المناقشات بشأنه في مرحلة مبكرة ة للوقت في قطاع الومستھلك
ولذلك فإن افتراض أن يؤدي تحويل . سابقة الخلطالالعاملة في قطاع الرغاوي تستعمل البوليوالت المستوردة  تآمنشال

ئا، حيث يمكن استمرار استعمال كميات كبيرة إلى تخفيضات في االستھالك يعتبر افتراضا خاط منشآتأكبر خمس 
وأخيرا، . أثر محدود على االستھالكإال  يكون لعمليات التحويل ھذه لنسابقة الخلط والمن البوليوالت المستوردة 

أشارت اليونيدو والبنك الدولي إلى أن المنشأة الوحيدة للنظم، وھي أكبر مستورد ومستھلك، أفادت بأن تحديد عوامل 
كما أشارت الوكالتان إلى الصعوبات . ق نحو سنتينوإدخالھا يستغر اسابقة الخلط واختبارھالديلة في البوليوالت نفخ ب

التي تواجه تنظيم قطاع الرغاوي وبالتالي تحقيق استدامة تخفيض االستھالك الذي يمكن أن يتحقق في قطاع تكييف 
في قطاع تصنيع  22- الھيدروكلوروفلوروكربونفي استعمال الھواء وأخيرا، أشارت الوكالتان إلى الزيادة الكبيرة 

 وأشارت. أجھزة تكييف الھواء الذي يمكن معالجته من خالل نھج يجبر المصنعين غير المؤھلين على إجراء التحويل
في البلد ومنشأة غير  22-بصفة خاصة إلى منشأة وھي ثالث أكبر مستعمل للھيدروكلوروفلوروكربون الوكالتان
في إنتاج أجھزة تكييف الھواء،  22-الھيدروكلوروفلوروكربونلزيادة استھالك  والتي أعلنت بالفعل عن خطط مؤھلة،

لن يكون لدى البلد الوسائل القانونية الالزمة لفرض قيود على استھالك وأشارت الوكالتان إلى أن بدون خطة قطاعية 
 .22-القطاع من الھيدروكلوروفلوروكربون

والبنك الدولي في تقديمھما لالجتماع الخامس والستين توضيح أھمية إسناد األولوية لقطاع وواصلت اليونيدو  .23
ونظرا ألن أعضاء اللجنة التنفيذية أعربوا صراحة عن اھتمامھم بھذه المعلومات، قدمت األمانة تلك . تكييف الھواء

  :المعلومات الواردة أدناه ببعض التفصيل

في المائة، أخذ السوق  7يبلغ اقتصادي المتوسطة الدخل بمتوسط نمو  ألن األردن من البلدان انظر  )أ(
ولذا . السريع مقترنا بزيادة في التوسع العمراني وتحسين في مستويات المعيشةاالستھالكي في النمو 

. نتيجة لذلك على أجھزة تكييف الھواء المنزلية في األردن والبلدان المجاورةفإن الطلب يرتفع بشدة 
على التوالي، إحداھما  2009و 2008جديدتين أقامتا عمليات في السبب في أن منشأتين وھذا ھو 
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 منشآتوأدى ذلك إلى توسيع القطاع ليشمل ست . وحدة لتكييف الھواء سنويا 300,000بطاقة تبلغ 
وتتزايد ). أصغر حجماثالث منھا كبيرة وثالث (تصنيع تعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون 

 منخفضة التكلفة من الصين؛ R-22ات وخاصة أن أغلبھا من واردات وحدات أيضا الوارد

في المائة، ونمذجة  15ويبين النمو في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الذي يبلغ في المتوسط   )ب(
وعلى وجه الخصوص  2013النمو عبر القطاعات أن األردن لن يتمكن من تحقيق تجميد عام 

 تابع عمليات التحويل في قطاع تكييف الھواء بنشاط؛يإذا لم  2015 عاماالمتثال لتخفيضات 

والواقع أن الموافقة على مشروع التحويل في شركة بترا للصناعات الھندسية التي ھي أكبر شركة   )ج(
إلى  22-التبريد وتكييف الھواء للتحول عن الھيدروكلوروفلوروكربونلتصنيع معدات 
أكثر من االلتزام وقدمت حكومة األردن . الطريق أمام القطاعأ مھد  410- الھيدروفلوروكربون

 R-22لشركة بترا للصناعات الھندسية للعمل على تحويل القطاع، وفرض حظر على معدات 
وتالحظ األمانة ھنا أن المشروع في شركة بترا للصناعات الھندسية أن ھذا االلتزام . لتيسير تحويلھا

ومنذ الموافقة قامت ھذه المنشأة بمضاعفة تقريبا استھالكھا . تراتقديم مشروع شركة بلم يبلغ لدى 
ويزيد النمو الحالي في . التجاه في ھذا القطاعامما يمثل خاصية  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

في المائة  28بنسبة  22-تصنيع أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
المنفذتين إلى الزيادة في تصنيع أجھزة تكييف الھواء، وفقا للوكالتين  R-22ويتجه استخدام . سنويا

في بسرعة فائقة مع بدء جھة التصنيع الجديدة غير المؤھلة وھي المجمع الوطني الصناعي المتكامل 
وسوف . 2010في المائة في  28 زال يتجاواستخدام طاقتھا التصنيعية بالكامل التي استخدمت بما 

فعة صغيرة تتحقق من جراء النھج المجزأ المقترح في قطاع الرغاوي بمزيد من التوسع أي منيقابل 
. ألولى نتيجة المجمع الوطني الصناعي المتكامل[في األردن وذلك بالدرجة افي قطاع تكييف الھواء 

ي البطء إالّ أن اليونيدو والبنك الدولي يقدران بأنه سيبدأ فويتزايد قطاع الخدمة بقدر أكبر من 
تزايد عدد وحدات تكييف الھواء األقل جودة التي االنطالق في غضون عامين إلى ثالثة أعوام مع 

 تدخل إلى السوق؛

ب إالّ أن ارتفاع النمو في السنوات األخيرة 141- ويتزايد أيضا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  )د(
سابقة الخلط الالبوليوالت ب في 141-كبيرة باستيراد الھيدروكلوروفلوروكربونيرتبط بصورة 

الوكالتان المنفذتان في عمليات التمويل الفردية في قطاع الرغاوي إالّ أنھما  وقد نظرت. المستوردة
ويتألف القطاع . على أي أمل كبير في النجاح يال ينطوحافال بالتحديات رأيا أن ذلك يعتبر أسلوبا 

ب 141-تھلك الھيدروكلوروفلوروكربونالتي تسالنظم وجھات التصنيع  وشركةمن المستوردين 
 100ب و141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 40و 20 نما بيتستھلك  منشآتوأربع 
النظم، فإن  لشركةووفقا . سابقة الخلطالصغيرة أو متناھية الصغر تستخدم جميعھا البوليوالت ورشة 

قدر الوكالتان إلى أن األمر سوف وت. إلدخال البدائل عام وعامين نما بياألمر سوف يستغرق 
. الرغاوي وإلعداد مقترح مشروع منشآتموافقة من يستغرق عاما على األقل للحصول على 

في المرحلة ) نظم شركة(الرغاوي  منشآتوكبديل، وضعت الوكالتان بديال يتم فيه استھداف إحدى 
 ب معالجة القطاع؛األولى كخطوة أولى صو

ا العديد من سيناريوھات النمو تبين أن أكبر تنك الدولي بأنھما قد وضعوأبلغ اليونيدو والب  ) ھ(
 أتي من قطاع تكييف الھواء؛يسوف  2015االنخفاضات لتحقيق التجميد وتخفيضات عام 

في تصنيع  22-خطة تكييف الھواء في إزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون استراتيجيةتتمثل   )و(
ومن القطاع بأكمله، بما  2014المؤھلة في  منشآتية في األردن من الأجھزة تكييف الھواء المنزل

ولن تستطيع الحكومة إالّ من خالل معالجة ھذا . 2015في عام في ذلك الواردات، بمقتضى القانون 
فھما يسوقان . اللتين تنطويان على أكبر قدر من المشكالت غير المؤھلتين المنشئتينالقطاع تنظيم 

الكفاءة في استخدام الطاقة وھما المنشئتان اللتان تي تتسم بأكبر قدر من عدم معظم األجھزة ال
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بأكمله إدراج المنشئتين غير المؤھلتين ويتيح أسلوب معالجة القطاع . يتوسعان بسرعة شديدة
 ؛واستھالكھما في الخطة القطاعية دون تقديم تمويل لتحويلھا

يع وحدات تكييف الھواء المنزلية المعتمدة على وسوف تتيح الخطة القطاعية فرض حظر على جم  )ز(
ومن ثم يحد بدرجة كبيرة من النمو في الطلب على  2015الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

على إطار كفاءة الطاقة التي ستنفذ في  االستراتيجيةوتعتمد . الوحداتالخدمة التي تتطلبھا ھذه 
المھتمة بتحسين قدرھا التنافسية  منشآتلية تحفيز للآباعتبارھا ) 47أنظر أيضا الفقرة (األردن 

 ؛ونوعية منتجاتھا

تكييف الھواء سوف يندرج في برنامج سريع التطور  منشآتوأبلغت الوكالتان أيضا عن أن تحويل   )ح(
التمويل المشترك في "ويرد المزيد من التفاصيل تحت بند . لألجھزة في األردنلتحقيق كفاءة الطاقة 

 .من ھذه الوثيقة 44الفقرة 

  خطة قطاع تكييف الھواء
  

الحظت األمانة الزيادة الكبيرة في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة لتصنيع وحدات تكييف  .24
، في حين يبدو أن الطاقة اإلنتاجية زادت بدرجة )2010(طنا متريا  461إلى ) 2006(طنا متريا  172الھواء، من 
يونيدو والبنك الدولي ھو أن السعة اإلنتاجية المشار إليھا للشركات الثالث المؤھلة تستند إلى وكان رد ال. محدودة فقط

وسيكون للمصنعين خيار إضافة وردية عمل أخرى أو توسيع . ساعات في يوم العمل 8وردية عمل واحدة مدتھا 
الھواء في األردن بالزيادة الكبيرة  وال يعبر عن الطلب المرتفع والمتنامي بالفعل على أجھزة تكييف. خطوط إنتاجھا

في قطاع التصنيع ولكن أيضا في ضوء أن ھذه الشركات ال تعمل بكامل طاقتھا اإلنتاجية وتصدر بعض منتجاتھا في 
كما يواصل األردن استيراد عدد كبير من وحدات تكييف الھواء من الماركات الدولية الرئيسية التي تمثل . المنطقة

ولذلك، حتى السوق المحلي يمكن أن يستوعب زيادات كبيرة من اإلنتاج . ن الطلب في السوقالرصيد المتبقي م
 .الوطني؛ وباإلضافة إلى ذلك، شھدت أسواق التصدير في المنطقة نموا كبيرا في السنوات السابقة

ى والحظت األمانة أن إحدى الخصائص الرئيسية للخطة القطاعية تتمثل في أن األردن سيفرض حظرا عل .25
كانون /يناير 1في تصنيع أجھزة تكييف الھواء ابتداء من موعد ال يتجاوز  22- استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون

، وأفادت اليونيدو بأن ھذا الحظر سيمثل جزءا من أي قرار موصى به يتعلق بتمويل خطة قطاع تكييف 2015الثاني 
تطبيق الخطة القطاعية بدون تغيير وأن يكون اإلطار ووافقت الوكالتان على ذلك، شريطة أن يظل مجال . الھواء

وأعادت حكومة األردن تأكيد التزامھا . الزمني المقترح للتنفيذ مقبوال وأن يكون التمويل للشركات المؤھلة كافيا
  .المتعلق بذلك على أساس ھذا الفھم

لمنتجي  22-فلوروكربونوطرحت األمانة مسألة ما إذا كان اإللغاء المقرر للواردات من الھيدروكلورو .26
أجھزة تكييف الھواء سيكون كافيا لدعم حظر اإلنتاج حيث يمكن أن يكون المنتجون قد اشتروا بالفعل 

وأفادت اليونيدو بأن . المستورد من تجار في األردن لغرض تصنيع وحدات 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ن السوق إال ألغراض الخدمة بقدر ما يكون لھذه م 22-المصنعين لن يستطيعوا شراء الھيدروكلوروفلوروكربون

ولن يكون إنفاذ حظر التصنيع من خالل القيود على الواردات فحسب، بل أيضا من خالل . الشركات ورش خدمة
إصدار تصاريح لمباشرة األعمال التجارية مشروطة باالمتثال للقواعد البيئية والصحية وقواعد السالمة ورصد سوق 

وسييسر ذلك . ھالكية وزيارات للمواقع والتي ستكون جزءا مھما من وظائف وحدة إدارة المشروعالمنتجات االست
  .عدم وجود سوى ستة مصنعين فقط وأن أكبر ثالثة منھم في نفس المنطقة

  اختيار التكنولوجيا البديلة
   

. كييف الھواءفي أجھزة ت 22-كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون أ410- اختار األردن الھيدروفلوروكربون .27
في قطاع تكييف  22-بديل مقبول دوليا الھيدروكلوروفلوروكربونأ 410-وأشار الطلب إلى أن الھيدروفلوروكربون

الھواء، وأن جميع وحدات تكييف الھواء المباعة في الواليات المتحدة األمريكية وفي جميع أنحاء االتحاد األوروبي 
وفيما يتعلق بقطاعي تكييف . 2010كانون األول /يناير 1أ منذ 410-ربونواليابان قائمة أساسا على الھيدروفلوروك
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الھواء والتبريد، فال تتوافر وتستعمل مع األسف على الصعيد العالمي إال تكنولوجيات قائمة على المواد 
وبدأ ظھور تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون مثل ثاني أكسيد الكربون والمواد . الھيدروفلوروكربونية

لھيدروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية المنخفضة أو المنخفضة جدا من حيث إمكانية االحترار العالمي، ولكن ا
وباإلضافة . اإلطار الزمني الختراقھا السوق العالمي يبدو وأنه عشر سنوات أو أكثر، وفقا للتوقع الوارد في الطلب

ومن العوامل . بون في وحدات تكييف الھواء لم تثبت بعد في السوقإلى ذلك، فإن سالمة وكفاءة تكنولوجيا الھيدروكر
وتنتج حاليا كباسات . ھو توافر الكباسات للتكنولوجيات البديلة 22- المھمة جدا في إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

المرتبطة أ وتوزع من قبل جميع كبار مصنعي الكباسات في العالم وأصبحت النظم والقطع 410- الھيدروفلوروكربون
ونظرت الوكالتان في مدى إمكانية تطبيق تكنولوجيا الھيدروكربون في البلد، . أيضا 5بھا متاحة اآلن في بلدان المادة 
وأشارت الوكالتان إلى أن الممارسات األساسية في مراحل التصنيع والتركيب . وخاصة في الشركات الصغيرة

وثمة عائق آخر ھو توافر كباسات . ال ھذه التكنولوجيا بأمانوالخدمة يجب تحديثھا بدرجة كبيرة لضمان استعم
واستنادا إلى التحقيقات التي اضطلع بھا المصنعون، فإنھا قد تكون متاحة ولكنھا ليست متوافرة بكثرة . الھيدروكربون
 وباإلضافة إلى ذلك، ال يعتقد المصنعون في وجود سوق ألجھزة تكييف الھواء القائمة على. في األسواق

الھيدروكربون في األردن وال في المنطقة حيث أنھم سيتنافسون مع موردي أجھزة تكييف الھواء القائمة على 
  .أ الذين يستعملون تكنولوجيا مثبتة ومقبولة تجاريا410- الھيدروفلوروكربون

 به من قطاعات طوما يرتبقطاع الرغاوي 
  

و عوجا بفي منشأة فتحي أ بب السائ141- وكربونطنا متريا من الھيدروكلوروفلور 42تضمن التقديم إزالة  .28
النشاط الوحيد في قطاع الرغاوي الذي سيضطلع به خالل باعتبارھا  14وھي المنشأة التي أشير إليھا في الفقرة 

طن متري من  3.7 ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإزالالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
المستخدم في عزل معدات التبريد في سابق الخلط الب المتضمن في البوليول 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الجتماع الرابع والستين وقد أضيفت ا الطلب المقدم إلىقد أدرج في مجموعة أبو حلتم في حين أن النشاط الثاني 
 .الجتماع الخامس والستينالطلب المقدم إلى افي اإلزالة في منشأة فتحي أبو عوجا مؤخرا 

مورد للخبرات  الذى ھو أھمالنظم  شركةوسوف يتيح تحويل  .اقشت األمانة مع اليونيدو األنشطة المقترحةون .29
الفرصة لكي يعرض على عمالئه خالل المراحل القادمة  ،يقوم في نفس الوقت بتوريد المواد والمعداتوالبلد في 

إدارة إزالة ھا خالل المرحلة األولى من خطة سيجر تطويريرتبط بھا من الخبرات التي  التكنولوجيات البديلة وما
 42وستؤدي إلى إزالة  منشآتويشمل النشاط تحويل أعمال اإلرغاء الخاصة بال. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تحويل معدات إرغاء الرش المستخدمة في المنشأة ويتضمن النشاط . ب141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون
، واستخدمت )أمريكيا دوالرا 153,450(المياه والمياه / المعتمدة على ثاني أكسيد الكربونجيا إلى التكنولو

نفخ منخفضة القدرة على االحترار العالمي قابلة لالشتعال مثل سابق الخلط مع عوامل الللبوليول مستحضرات 
حترار العالمي الذي استحدث ت الميثيل، والھيدروكربونات والھيدروفلوروكربون منخفضة القدرة على االافورم

وتوفير فرص ) دوالر أمريكي 154,000(اإلنتاج، إلنتاج تلك المستحضرات مؤخرا، والتغييرات الالزمة في معدات 
). أمريكي دوالر 33,000(المشاركة في عمليات نفخ الرغاوي  منشآتإلى التبادل التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا 

وسيكون مجموع التكاليف ذات الصلة البالغة . دوالر أمريكي 67,200 بمستوية وتسود تكاليف التشغيل اإلضافي
ضمن الحدود القصوى  عما يقأمريكي للكيلوغرام وھو  دوالر 9.71 تكاليف تبلغ بمردودية اأمريكي ادوالر 407,650

ائة في ھذه الحدود في الم 25مع مراعاة احتمال حدوث زيادة بنسبة لمردودية التكاليف لمشروعات تحويل الرغاوي 
 .)60/44من المقرر ) 4) (و(الفقرة (على االحترار العالمي القصوى لدى إدخال البدائل المنخفضة القدرة 

ب الموجود في 141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7إزالة استعمال  في عمليةيتوخى  .30
سابق الخلط قائم على الببوليول  الستعمالھذا ا سابق الخلط في مجموعة أبو حلتم االستعاضة عنالالبوليول 

وھذه الشركة ھي الشركة الوحيدة في قطاع التبريد المحلي . كعامل نفخ الرغاوى 245fa-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب وھي نفسھا الشركة الوحيدة المشتركة في خطة قطاع 141-في األردن التي تستعمل الھيدروكلوروفلوروكربون

ومن شأن إدراج ھذه الشركة في الخطة . من خالل عمليات تصنيع أجھزة تكييف الھواء فيھاأجھزة تكييف الھواء، 
كما . القطاعية أن يضمن أنھا ستزيل جميع استعماالت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عملية تحويل واحدة

لوروفلوروكربونية في قطاع سيؤدي ذلك إلى تيسير تنفيذ الحظر المزمع على التصنيع باستعمال المواد الھيدروك
وحصلت مجموعة أبو حلتم في الماضي على دعم من الصندوق المتعدد األطراف للتحويل من . تكييف الھواء
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. ب، وبالتالي تعتبر ھذه الحالة عملية تحويل ثانية141-إلى الھيدروكلوروفلوروكربون 11- الكلوروفلوروكربون
ب من الجمھورية العربية 141-على الھيدروكلوروفلوروكربون سابق الخلط الذي يحتويالويستورد البوليول 

للجنة التنفيذية، الذي يشير إلى أن التمويل الكامل ) 1)(ب(60/44وأبلغت األمانة البنك الدولي بالمقرر . السورية
المشاريع  للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشاريع تحويل المرحلة الثانية سينظر فيھا في الحاالت التي تكون فيھا ھذه
أو كانت ھي /ضرورية لالمتثال ألھداف االمتثال المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال و

وأشارت األمانة إلى . أكثر األنشطة من حيث جدوى التكاليف التي يمكن أن يضطلع بھا األردن لالمتثال لھذه األھداف
 26 751دوالرا أمريكيا ولكنه مقيد بعتبة جدوى التكاليف البالغة  78 340بلغ أن التكاليف المحسوبة لھذا النشاط ت

التكاليف ليست في الواقع مجدية من  مردوديةوأشارت األمانة إلى أن األنشطة التي تصل إلى عتبة . دوالرا أمريكيا
المطلوب وبالنظر إلى غير أنه بالنظر إلى التمويل المحدود . والتحويل ليس ضروريا لالمتثال ،حيث التكاليف

  .في الخطة المنشأةالخصائص األخرى للحالة، اتفقت الوكالتان واألمانة على االحتفاظ بھذه 

  الخدمة منشآتباألنشطة المتعلقة 
  

وتشتمل . يتوقع المقترح عددا من األنشطة المتعلقة بمقدمي خدمة التبريد المتصلين بمختلف المصنعين .31
الخدمة فضال عن عدد من أدوات الخدمة لمحطات الخدمة التي يشغلھا مختلف األنشطة على حلقة عمل لتقنيي 

من قبل مقدمي الخدمة  22-ويشير المقترح أيضا إلى االستعمال القليل نسبيا للھيدروكلوروفلوروكربون. المصنعين
ت أن تكون تكاليف الخدمة ھذه المرة، ولكنھا طلب منشآتوقبلت األمانة على ھذا األساس مفھوم دعم . المشار إليھم

وآثار األنشطة مستقلة عن تلك المتعلقة بالتحويل، بحيث يتم معاملتھا على أنھا تنتمي إلى قطاع الخدمة، وتمويلھا 
وأشار البنك الدولي إلى أن األنشطة ال . دوالر أمريكي للكيلوغرام 4.50بالكامل وتطبيق جدوى التكاليف البالغة 

ھا تنفذ للتمكين من إدخال تكنولوجيا جديدة إلى السوق، وخاصة تركيب المعدات؛ تتعلق بخدمة أجھزة قائمة، ولكن
  . وبالتالي، ينبغي أن تحسب التكاليف كجزء من تكاليف التحويل

  سابق الخلطالالبوليول 
  

ب كعامل نفخ 141-روكربونسابق الخلط الذي يحتوي على الھيدروكلوروفلواليستورد األردن البوليول  .32
التي تصنع  منشآتبالوقدمت اليونيدو قائمة . سابقة الخلط في البلدالنظم تنتج البوليوالت  شركةك ھناو. للرغاوى

مدخال في قطاعات الرغاوى والتبريد المنزلي وتكييف الھواء والتبريد التجاري؛ ومن بين ھذه  155الرغاوى تشمل 
 82(طن متري  33.97تين باستھالك يبلغ تستھلك كمية قليلة جدا وتنقسم إلى مجموع منشأة 122المدخالت، ھناك 

وتشتمل القائمة، في ). 2009-2007استنادا إلى متوسط استھالك الفترة ) (شركة 40(طن متري  35.82و) شركة
، مما يسھم بفھم 2010واألرقام التقديرية لعام  2006حالة المدخالت الواردة في أكثر القطاعات، االستھالك منذ عام 

وحسب المعلومات المتاحة حاليا، تستھلك جميع ھذه الشركات . السعة حددت قبل التاريخ النھائيجيد لما إذا كانت 
وبالنظر إلى صعوبة . سابقة الخلط التي يستورد جزء منھا وينتج جزء منھا محليا من قبل شركة النظمالالبوليوالت 

، اتفقت منشآتاللوط في األردن على مختلف سابق الخلط والبوليول المخالتقييم التوزيع الدقيق للبوليول المستورد 
يصل ، 2010وفقا للمعلومات الواردة في البرنامج القطري لعام و. اليونيدو واألمانة على استعمال أرقام تقديرية

سابق الخلط في البلد الب الموجود في البوليول المستورد 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون 2010استعمال عام 
سابقة ال؛ وبتوزيع استعمال البوليوالت المستوردة )طن من قدرات استنفاد األوزون 16.9(ري طن مت 153.2إلى 

- واستنادا إلى استعمالھا في السنوات السابقة، يصل متوسط استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون منشآتالالخلط بين 
طن  11.31(طن متري  102.9 إلى 2009-2007سابق الخلط في الفترة الب الموجود في البوليول المستورد 141

  ).من قدرات استنفاد األوزون

  الميزانية
  

اتفقت اليونيدو والبنك الدولي واألمانة على إجمالي تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .33
االستھالك  ويتعلق التمويل إلى حد كبير باإلزالة الكاملة لقطاع تكييف الھواء، لكل من. الھيدروكلوروفلوروكربونية

قطاع تكييف الھواء  فيوعالوة على ذلك سيجرى تمويل المشروع التدليلى للخدمة  .المؤھل واالستھالك غير المؤھل
وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالفعل في االجتماع الستين على إزالة  .النظم وشركةالرغاوى  منشآتواإلزالة من أحد 

ب المستخدمان في تصنيع وحدات أجھزة تكييف 141-روفلوروكربونوالھيدروكلو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم  2  167 033، وذلك بمبلغ 20الفقرة إليھما في  المشار، بترافي شركة  المفردة الھواء
. لمبادل الحراريدوالرا أمريكيا؛ وال يشتمل ھذا المبلغ على تمويل تحويل تصنيع ا 162 527 بمبلغالوكالة لليونيدو 

أ 410-بالھيدروفلوروكربون 22-إلى االستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون بتراويؤدي ھذا المشروع في شركة 
  .أدناه 4وترد التفاصيل في الجدول . ب بالسيكلوبنتان141-وعن الھيدروكلوروفلوروكربون

 الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتكاليف المتفق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة إز: 4الجدول 

  المواد  )دوالر أمريكي(التكاليف  البند
الھيدروكلورو
 فلوروكربونية

 اإلزالة

تكاليف 
التحويل 
 اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
 طن متري المجموع اإلضافية

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

قطاع تكييف الھواء في عمليات التحويل
وسط للھندسة واإللكترونيات مجمع الشرق األ

  PLC (MEC)والصناعات الثقيلة 
636,350 724,500 1,360,850 

22 
115 6.33 

 0.33 6 22 268,690 37,800 230,890 شركة التبريد الوطنية

 1.1 20 22 359,310 126,000 233,310 مجموعة أبو حلتم

 7.7 140 22 0 0 0 غير مؤھلة منشآت

 تكييف الھواء األنشطة األخرى في قطاع

 0 0 ال ينطبق 90,000 المساعدة التقنية والتدريب في قطاع تكييف الھواء

 1.98 36.07 22 162,300 مشروع تدليلي في قطاع الخدمة

 أنشطة في قطاع الرغاوي

 4.62 42 ب141 407,650 67,200  340,450 جاوعالتحويل في شركة فتحي أبو 

 أنشطة أخرى

 0.41 3.7 ب141 26,751   -  26,751  )تبريد المنزليال(مجموعة أبو حلتم 

 0 0 ال ينطبق 58,440 السياسة العامة واللوائح

 0 0 ال ينطبق 33,744 التوعية

 0 0 ال ينطبق 100,000 إدارة المشروع

 22.47 362.77 ال ينطبق  2,867,735 المجموع

 

 لالستھالك يخط األساس األول تقدير
  

 7المادة  بموجباستنادا إلى البيانات المبلغة  5ى النحو الوارد في الجدول عل حسب خط األساس األولي .34
طن من  83.0وخط األساس األولي ھو . 2010و 2009والتي قدمتھا حكومة األردن إلى أمانة األوزون عن عامي 

 .قدرات استنفاد األوزون

 حساب خط األساس األولي :5الجدول 

  

 2009/2010متوسط  2010 2009

 تريطن م
  طن من قدرات 
 طن متري استنفاد األوزون

  طن من قدرات 
 طن متري استنفاد األوزون

  طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

 54.19 985.3 60.25 1,095.5 48.13 875.0 )سائب( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 28.78 261.7 34.79 316.3 22.77 207.0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 82.97 1,246.9 95.04 1,411.8 70.90 1,082.0 المجموع
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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتحقيق الخفض اإلجمالي في استھالك  نقطة البداية
  

للخفض اإلجمالي المستدام في استھالك  نقطة البدايةعلى أن تحدد  وافقت حكومة األردن .35
المبلغة بمقتضى  2010و 2009ا إلى بيانات عامي لالستھالك استناد األوليالھيدروكلوروفلوروكربون بخط األساس 

من قدرات استنفاد األوزون  طن 73.7إلى خط أساس قدره  2014-2011وأشارت خطة األعمال للفترة . 7المادة 
على الذي شھده البلد بالفعل  2010و 2009استنادا إلى توقعات للنمو أكثر تحفظا فيما بين ) متري طن 1,125.3(

متوسط استخدام  نقطة البدايةوعالوة على ذلك يتعين أن تتضمن . 7البيانات المقدمة بموجب المادة  فيالنحو الوارد 
في الشركات  سابق الخلط المستوردالالمتضمن في البوليول  2009-2007ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11.31( متريطن  102.9والبالغ  االمؤھلة، المحددة في قائمة ھذه الشركات التي أعدتھا اليونيدو كجزء من طلبھ
 من طن 94.30 المحتملة بمقدار نقطة البدايةحسبت األمانة  على ھذا األساس،و .)األوزون استنفادطن من قدرات 

  . أدناه البيانات ذات الصلة 6ويتضمن الجدول . قدرات استنفاد األوزون

 

 نقطة البدايةحساب  :6الجدول 

 نقطة البدايةالمساھمة في  االستھالك  المادة
طن ( 2010 2009

 )متري
أطنان من (

قدرات استنفاد 
 األوزون

حسب  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
7تبليغ بيانات المادة   

875 1,095.5 985.3 54.19 

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
7حسب تبليغ بيانات المادة   

207 316.30 261.7 28.79 

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
المستورد،  في البوليول سابق الخلط(

للشركات  2009-2007متوسط 
)*المأھلة  

  102.9 11.32 

)المجموع(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون  364.6 40.11 

 94.30 1,349.90     نقطة البداية

 
  اإلزالة بمقتضى المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
من قدرات استنفاد  طن 94.30ساس البيانات المتوافرة التي حسبتھا األمانة على أ نقطة البدايةستكون  .36

من قدرات استنفاد  طن 22.47ويبلغ مجموع اإلزالة بمقتضى المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة . األوزون
وضمن ھذا المجموع، تبلغ . المحسوبة نقطة البداية المائة من في 23.8من خط األساس و المائة في 27.1 األوزون أو

من خط األساس المائة في  18.6(طن من قدرات استنفاد األوزون  15.46تكييف الھواء تصنيع لة في قطاع اإلزا
 7.7(النصف ومن بين االستھالك في قطاع تكييف الھواء، يتعلق نحو ) المحسوبة نقطة البدايةفي المائة من  16.4و

إجراء قانوني التحويل من خالل  رغم علىتغير المؤھلة التي سوف  منشآتبال) طن من قدرات استنفاد األوزون
التنفيذية غير أن اللجنة . الدعم من الصندوق المتعدد األطراف على المؤھلة في القطاع منشآتجميع ال حصول بشرط

 بترافي األردن من خالل مشروع تدليلي في شركة  وافقت بالفعل على تمويل تخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون
المشروع  مجموعفإن من قدرات استنفاد األوزون،  طن 8.1 وبعد أخذ اإلزالة ذات الصلة البالغة .للصناعات الھندسية

 غةالبال اإلجمالية اإلزالةبتتعلق سوف  المقترحة للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالةالتدليلي واألنشطة الجديدة 
  ).نقطة البدايةفي المائة من  32.4(في المائة من خط األساس  36.8
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 اآلثار على المناخ
   

تم حساب األثر على المناخ من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل العناصر االستثمارية  .37
البديلة للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة في األردن استنادا إلى قيم قدرة االحترار العالمي لھذه المواد والمواد 

على األثر  صندوق المتعدد األطرافالمؤشر  7ويقدم الجدول . ك قبل وبعد التحويلالمدخلة ونفس مستوى االستھال
 .في قطاع تكييف الھواء على المناخ

 
  األثر على المناخ في قطاع تكييف الھواء، محسوبا باستعمال مؤشر األثر : 7الجدول 

 على المناخ للصندوق المتعدد األطراف 

 عامالمدخالت
 األردن [-] البلد
 )االسم، الموقع(يانات الشركة ب

[-] 
مجمع الشرق األوسط للھندسة واإللكترونيات والثقيلة؛ شركة التبريد الوطنية؛ 

 مجموعة أبو حلتم لالستثمارات
 نوع النظام المختار

 تجميع في الموقع/تكييف الھواء  تجميع في الموقع/تكييف الھواء  ]قائمة[
 معلومات عامة عن التبريد

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون [-] الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم االستعاضة عنھا المادة
 كمية غاز التبريد لكل وحدة

 [كيلو غرام]
، متوسط مرجح 3.42و 1.05بين 

1.69 
، متوسط مرجح 1.9و 0.62بين 

1.08 

 49,785 50,540 [-] عدد الوحدات
 طاقة التبريد

 [كيلو وات]
، متوسط مرجح 9.10و 3.52بين 

5.60  
، متوسط مرجح 7.63و 3.52بين 

5.33 
 اختيار بديل بأدنى أثر بيئي

 %56.6 [%] )جميع البلدان(من الصادرات  النسبة
 حساب األثر على المناخ

 290-كربونالھيدرو 290-الھيدروكربون [قائمة] )يمكن استعمال أكثر من بديل(غاز التبريد البديل 

     مالحظة

 .عن أداء أحد البدائل، وقد يختلف األداء بدرجة كبيرة حسب الحالة يمكن تعميمھابالحالة قيد النظر وھي ليست معلومات  خاصةجميع البيانات الواردة بالجدول 

ويمكن . ، على أساس الكمية المنتجة في سنة واحدة22-مقارنة بالھيدروكلوروفلوروكربونحسب الخارج كأثر نظم غازات التبريد على المناخ على مدار عمرھا االفتراضي : مالحظةالمخرجات
 .مختلفة/الحصول على كمية خارجة إضافية

 األردن البلد

 تحديد التكنولوجيا البديلة بأدنى أثر على المناخ
= تبة، األفضل قائمة مر[ البدائل لتحديد البديل الذي يؤدي إلى أدنى اثر على المناخ قائمة

األعلى في القائمة النسبة 
المئوية من االختالف عن 

المواد 
 )الھيدروكلوروفلوروكربونية

 %)27.0-(أ 600-الھيدروكربون %)25.1-(أ 600-الھيدروكربون

 %)23.9-( 290-الھيدروكربون %)21.2-( 290-الھيدروكربون

 %)6.4-(أ 134-الھيدروفلوروكربون
-(أ 134-نالھيدروفلوروكربو

6.0(% 

 %)0.4-(ج 407-الھيدروفلوروكربون
-(ج 407-الھيدروفلوروكربون

1.3(% 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 %)5.2(أ 410-الھيدروفلوروكربون %)5.3(أ 410-الھيدروفلوروكربون

 %)21.8(أ 404-الھيدروفلوروكربون
أ 404-الھيدروفلوروكربون

)26.7(% 
 حساب األثر على المناخ

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ):للعلم فقط(بالوحدة، على مدار العمر االفتراضي 

 8439 8951 [كيلو وات] استھالك الطاقة

 )المادة(األثر المباشر على المناخ 
كغ مكافئ ثاني أكسيد [

]الكربون  4497 1994 

 في البلد): الطاقة(ر غير المباشر على المناخ األث
كغ مكافئ ثاني أكسيد [

]الكربون  7898 7446 

 المتوسط العالمي): الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
كغ مكافئ ثاني أكسيد [

]الكربون  9576 9030 
   حساب أثر التحويل على المناخ حساب أثر التحويل على المناخ

 أ410-الھيدروفلوروكربون أ410-الھيدروفلوروكربون   1لبديل غاز التبريد ا
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 )*خط األساس –بعد التحويل (مجموع األثر المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 2,684 6,146 ]الكربون

 )**البلد(األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 21,734 23,163 ]الكربون

 )**خارج البلد(األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 28,024 29,734 ]الكربون

 مجموع األثر غير المباشر
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 49,758 52,897 ]الكربون

 مجموع األثر
طن مكافئ ثاني أكسيد ]

 52,442 59,043 [الكربون
 290- الھيدروكربون 290- الھيدروكربون   2غاز التبريد البديل 

 )*خط األساس –د التحويل بع(مجموع األثر المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 98,813- 226,220- ]الكربون

 )**البلد(مجموع األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 1,786 4,309- ]الكربون

 )**خارج البلد(مجموع األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 2,057 5,383- ]الكربون

 **اشرمجموع األثر غير المب
طن مكافئ ثاني أكسيد [

 3,843 9,692- ]الكربون

 مجموع األثر
طن مكافئ ثاني أكسيد ]

 94,970- 235,912- [الكربون
 .أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالنبعاثات المتعلقة بالمادة: األثر المباشر* 

ك الطاقة عند توليد اختالف األثر بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة باستھال :األثر غير المباشر** 
 .الكھرباء

 
على  منشآتللتحويل في ثالث بمؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف  تسفر القيمة الخاصة .38

طنا من معادالت ثاني  111,485عن زيادة في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ تبلغ  2010قام إنتاج عام أساس أر
غاز تبريد بافتراض نفس جودة العنصر كألف باعتباره  410-أكسيد الكربون الختيار الھيدروكلوروفلوروكربون

وكبديل لذلك حسب . الثالث منشآتالد في المنتجة في عام واح تكييف الھواءمعدات ولفترة العمر االفتراضي لكمية 
بالمناخ تبلغ وأسفر ذلك عن انخفاضات في االنبعاثات ذات الصلة  290الھيدروكلوروفلوروكربون الىالتحول 

 .من معادالت ثاني أكسيد الكربون اطن 330,882

يا ثاني أكسيد شركة فتحي أبو عوجا إلى تكنولوجويتعلق األثر على المناخ لقطاع الرغاوي بالتحويل في  .39
والھيدروكربونات أو فورمات الميثيل ثاني أكسيد الكربون في عمليات رغاوي الرش،  -الكربون وتكنولوجيا المياه

ب في 141-وعالوة على ذلك، ھناك اإلزالة الخاصة بالھيدروكلوروفلوروكربون. لعمليات دور النظم الخاصة بھا
 :و حلتمبلتبريد في مجموعة أبعزل أجھزة االمتعلق  طسابق الخلالالبوليول 

الجتماع الرابع الطلب المقدم إلى اسوف يزيل التحويل في شركة فتحي أبو عوجا الذي لم يدرج في   )أ (
فيھا  دال تزيب ولن يزيل المواد التي 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون امتري اطن 42والستين 

فإن أنشطة التحويل سوف تؤدي إلى وعلى ذلك . رال يذكالعالمي عن مستوى القدرة على االحترار 
 من معادالت ثاني أكسيد الكربون؛ طنا 30,450خفض في األثر على المناخ يبلغ 

البالغ  2009-2007يعتمد األثر المحسوب لتحويل مجموعة أبو حلتم على متوسط االستھالك في   )ب (
 2,683قدره ب مما يؤدي إلى أثر على المناخ 141-متري من الھيدروكلوروفلوروكربونطن  3.7
تبين  2010للمنشأة وھو يالحظ أن أحدث بيانات االستخدام (من معادالت ثاني أكسيد الكربون  طنا

). بمعادالت ثاني أكسيد الكربون طنا 4,350أطنان مترية مما يصل باألثر الناشئ إلى  6استخدام 
فخ الرغاوي وإن كان ن كعامل 245faالخلط بالھيدروفلوروكربون سابق الويعتزم استخدام البوليول 

 245fa المزج بين الھيدروكلوروفلوروكربون نسبةذلك فإن وعلى . ذلك غير متوافر بعد في البلد
في المائة من  5أساس االفتراض بأن وعلى . عامل نفخ مشترك يظل غير معروف أيضاك والمياه

تنطوي على أثر إلحالل المياه تستخدم كالمعتاد في المزج في عزل أجھزة التبريد، فإن تكنولوجيا ا
وعلى ذلك . طن متري 3.7من معادالت ثاني أكسيد الكربون إلزالة  طنا 3,620على المناخ يبلغ 

 .طنا من معادالت ثاني أكسيد الكربون 937فإن األثر على المناخ نتيجة للتحويل يمثل زيادة تبلغ 
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الرابع  لالجتماعءا من التقديم األصلي المتعلق بخدمة أجھزة تكييف الھواء جز ىولم يكن المشروع التدليل .40
طن متري من  36.07على أنه خفض في االستھالك بمقدار حسب األثر على المناخ لھذه الجھود قد و. والستين

غير أن الوكالتين المنفذتين حسبتا، في التقديم، تأثير . ذات الصلةاستنادا إلى التكاليف  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ونظرا ألن الخفض في . 22-أطنان مترية من الھيدروكلوروفلوروكربون 107 تعادلجة أعلى ھذا النشاط بدر

الفعلي في االنبعاثات وليس من اإلحالل بتكنولوجيا أخرى، فإن األثر على االستھالك في الحالتين يأتي من االنخفاض 
التكنولوجيا البديلة التي تنطوي على  اإلزالة الناشئة عن هال تعوضتحقق الذي  22- المناخ للھيدروكلوروفلوروكربون

ووفقا للمحاسبة في إطار الصندوق المتعدد األطراف كأساس لتحديد مردودية  .قدر من األثر على المناخ خاص بھا
طنا متريا من معادالت  65,287دوالر أمريكي للكيلوغرام، سوف تصل الوفورات إلى  4.50التكاليف الثابتة البالغة 

 .اكسيد الكربون ثانيطنا من معادالت 670193,الى  الدولي، وسوف تصل وفقا للبنك بونثاني أكسيد الكر

اإلزالة سوى كمية محدودة من أنشطة المساعدات التقنية وبخالف المشروع التدليلي، لم تتضمن خطة إدارة  .41
وقد . دمة ھذه المعداتقطاع تكييف الھواء من خالل توفير التكنولوجيا الالزمة لخالموجھة إلى تدعيم التحويل في 

 .لمعدات تكييف الھواء من خطوط التصنيع التي سيتم تحويلھاحسب بالفعل األثر على المناخ 

ويبين الحساب أن ھناك أثرا . أدناه 8في الجدول ولذا يتألف األثر الشامل على المناخ من العوامل الواردة  .42
انبعاثات الغازات ذات الصلة بالمناخ  أنعلى المناخ أي ة شامال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

األعلى التي يوفرھا البنك الدولي من المشروع تقديرات المكاسب  أنه إذا أخذتغير . ازديادعلى أنھا في قد حسبت 
ة للمواد وفيما يتعلق باألثر على المناخ من االنبعاثات الشامل. التدليلي على الخدمة، فإن النتيجة ستكون عكس ذلك

ثاني ، نحو مليوني طن من معادالت نقطة البدايةباستخدام أرقام الھيدروكلوروفلوروكربونية في األردن التي تبلغ، 
 .في المائة من ذلك الرقم 2أكسيد الكربون، فإن حجم الزيادة أو النقصان يبلغ 

 العوامل المساھمة في أألثر على المناخ: 8الجدول 
 

 )-(االنخفاض (+) / عاثات مصدر الزيادة في االنب
معادالت ثاني 
 أكسيد الكربون

 تكييف الھواء
 8,830 المادة ذات الصلة

 132,655 الطاقة ذات الصلة

النشاط التدليلي 
 للخدمة

الصندوق المتعدد  لحساباتالوفورات االسمية وفقا 
 65,287- األطراف

 193,670- *االنخفاضات التي حسبھا البنك الدولي

 يالرغاو
 30,450- شركة فتحي أبو عوجا

 2,683 مجموعة أبو حلتم

 48,431 المجموع
 لم تؤخذ في االعتبار في الملخص *

 
 التمويل المشترك

  
بشأن الحوافز المالية المحتملة وإمكانيات الموارد اإلضافية لتحقيق أقصى قدر ) ح(54/39استجابة للمقرر  .43

 XIX/6من المقرر ) ب(11المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة 
الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح البنك الدولي، لدى إعداد الخطة القطاعية، أنه يعمل مع األردن 

لرئيسي في ھذا العمل والعنصر ا. من خالل أحد مشاريع مرفق البيئة العالمية لوضع إطار لالستثمار في كفاءة الطاقة
ويتوقع مقترح مرفق البيئة العالمية أساسا أن يصل التمويل . ھو الصندوق األردني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

وتعد . مخصص لمشاريع كفاءة الطاقة" الطاقة النظيفة"مليون دوالر أمريكي في شكل خط ائتمان  40المشترك إلى 
وسوف يتيح صندوق األردن للطاقة المتجددة وكفاءة  .لشركاء األساسيين في ھذا الدعمالوكالة الفرنسية للتنمية إحدى ا

بين  امشترك اكما أن ھناك مشروع. والصناعيةالطاقة التوسع في تدابير كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية 
مليون دوالر لخفض انبعاثات غازات  2بلغ معني بمعايير كفاءة الطاقة والتوسيم بممرفق البيئة العالمية واليوئنديبي 

االحتباس الحراري من استھالك الطاقة في األجھزة من خالل تحويل السوق عن طريق واسمات الطاقة والمعايير 
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. 2011تموز / تكييف الھواء في األردن اعتبارا من يوليووتجري عمليات توسيم الطاقة في . الدنيا ألداء الطاقة
كفاءة الطاقة في  آلية حوافز تنظيم(تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مج معني بكفاءة الطاقة وأخيرا، يتألف برنا

مليون دوالر أمريكي على  77وبما يصل إلى  2012دوالر أمريكي حتى عام مليون  29من تمويل بمبلغ ) األردن
. الل شركات نقل الكھرباء وتوزيعھان خامتداد عشر سنوات للتشجيع على النشر السريع لتدابير كفاءة الطاقة م

ويجري حاليا شراء مختبر للتجارب لتحديد المعالم األساسية لتكييف الھواء واالختبارات واإلنفاذ كجزء من أنشطة 
/ فبراير(قانون األردن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  من خاللويبدو من المؤكد، . األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة 
أن البيئة الممكنة والتنظيمية ) 2010تشرين األول / أكتوبر(وخريطة الطريق لتحقيق كفاءة الطاقة ) 2010 شباط

  .بتحسين أعمال كفاءة الطاقة لمنتجاتھاالمحولة  منشآتيمكن تحديدھا في غضون عامين إلى ثالثة أعوام لضمان قيام ال

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من  دوالرا 2,867,735تطلب اليونيدو والبنك الدولي  .44
 2,110,478 البالغة 2014-2011للفترة وتقل القيمة المطلوبة . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مليون  6.166في خطة األعمال المبين بمقدار الي الوارد الرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم عن المبلغ اإلجمدو
طنا من قدرات  33.0المفترضة في خطة األعمال والبالغة ويتعلق الفرق في األرقام بزيادة اإلزالة . يأمريك دوالر

ى األعلويشير الرقم . من قدرات استنفاد األوزون طن 73.7مستوى خط أساس تقديري يبلغ  بإتباعاستنفاد األوزون 
بناء  مرتفعةإلى إزالة  قد يؤدىمما  2019باإلزالة حتى عام  بعمليةفي خطة األعمال إلى عزم األردن على التعجيل 

في  68.1المقدمة اإلجمالي وتمثل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .2014على ذلك خالل السنوات حتى 
في المائة من التمويل  47كاليف المتفق عليھا لمختلف األنشطة المائة من القيمة الواردة في خطة األعمال وتمثل الت

 .المتوقع في خطة األعمال

 مشروع االتفاق 
 

يتضمن المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد  .45
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 في اللجنة التنفيذيةغير الرسمية لق بالمناقشات مبادالت الوكالتين واألمانة فيما يتع
  

ليونيدو والبنك الدولي بشأن المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة إلى اقدمت األمانة بعض التعليقات  .46
-وكانت ھذه التعليقات تتعلق بمدى كفاية المعلومات عما إذا كان الھيدروكلوروفلوروكربون. والوكالتينالتنفيذية 

الحل الوحيد الممكن تقنيا، والدرجة التي قدمت بھا الممارسات األفضل من حيث مكافحة التسرب،  ألف ھو410
وكيفية إنفاذھا، والتوازن بين ) أي وكذلك خارج نطاق قطاع تكييف الھواء(األفضل وإعادة التدوير واالحتواء 

التقديم إلى االجتماع الخامس والستين، بالمقارنة بتلك التي تزيد منھا في  من اآلثار على المناخاألنشطة والحد 
اآلثار اإليجابية على المناخ من خالل تحسين كفاءة الطاقة في قطاع  تحقيقالضروري لضمان ومستوى االلتزام 

ب في قطاع الرغاوي 141-بشأن اتجاه النمو في الھيدروكلوروفلوروكربون اإليضاحاتوعمق تكييف الھواء، 
البدائل قطاع الخدمة المتعلق بصناعات تكييف الھواء لدخول وقبول  استعداده، ومستوى إمكانية إزالت والسبب في عدم

التمويل التي تنخفض فيھا آثار االحترار العالمي نتيجة لألنشطة المقررة، ومستوى التوضيحات المتعلقة بإضافة 
 .المشترك المقترح

وأبلغت الوكالتان أن إنفاذ أفضل . فيةوردت الوكالتان على بعض التعليقات من خالل تقديم معلومات إضا .47
قطاع الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد الممارسات في قطاع الخدمة يمثل تدبيرا سوف يغطيه عنصر 

. كبير واألكثر تحديا أمام جميع البلدانالھيدروكلوروفلوروكربونية لدى معالجة القطاع بأكمله بالنظر إلى أنه عنصر 
نفاذ تشكل جزءا من مشروعات قطاع الخدمة السابقة في األردن وأن االنتقال إلى المواد طاقة اإلومن المفترض أن 

ورأت الوكالتان أيضا أنه استنادا إلى الخبرات في إطار . سوف يتألف من نفس اآللياتالھيدروكلوروفلوروكربونية 
 - دارة األفضل لغازات التبريدان اإلبالضرورة العنصر الرئيسي لضم لال يمثألطراف فإن اإلنفاذ [المتعدد االصندوق 

وأكدت الوكالتان أن حكومة األردن قد وافقت على  .إذ يبدو أن أسعار غاز التبريد له تأثيرات أكبر في ھذا المجال
في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة  22-تشديد إجراءات الرقابة على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون
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وأشارتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة دروكلوروفلوروكربونية فيما يتجاوز أنشطة اإلزالة المباشرة إزالة المواد الھي
 .ومن ثم يثبط من الھدر من استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 22- الھيدروكلوروفلوروكربونفي تكلفة 

 100إلى  75ستھدف بصورة مباشرة سوى أن ي نال يمكوفيما يتعلق بالنشاط التدليلي، أبلغت الوكالتان بأنه  .48
مواد  إعدادغير أن الھدف كان، وفقا لما ذكرته الوكالتان، ھو . التمويل نتيجة لقيودبشأن أفضل الممارسات  تقني

القائم في وزارة التعليم ومركز التدريب المھني في  التقنيينعلى برنامج تدريب  باالعتمادإرشادية ومنھج دراسي 
وسوف تحدد عملية تقييم تجري في نھاية النشاط . المستھدفين التقنيينح بعض التوسع بزيادة عدد األردن مما يتي

مستوى تحصيل الممارسات الجديدة والعناصر التي أثرت بصورة جيدة في البرنامج وتحديد المجاالت التي تتطلب 
ي المراحل التالية من خطة إدارة إزالة إدارة غازات التبريد ف/ ن في الخطة القادمة لقطاع الخدمةالتعزيز والتحسي

أن الوكالتان من المناقشات التي دارت مع أعضاء اللجنة ا لتنفيذية  فھمتوأخيرا . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بأن غير أن الوكالتين أبلغتا . أفضل الممارسات والتدريب بشأن عمليات إعادة التھيئة سوف تتم في قطاع تكييف الھواء

أي معلومات ھذه الوثيقة، لم تتلق األمانة  إعدادوحتى . حاجة إلى إعادة النظر في المسألة مع حكومة األردن ثمة
 .أخرى ذات صلة

 التوصية
  

من  في المائة 10اإلزالة التي تتجاوز ( 36وبصفة خاصة الفقرة األمانة، وتعليقات أعاله  ما سبقفي ضوء  .49
 :في أن تنظر فيما إذا كانتقد ترغب اللجنة التنفيذية ) خط األساس

توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
، ادوالرا أمريكي 3,082,815 ، بمبلغ2015إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن للفترة 

ريكيا دوالرا أم 37,488دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  499,834 يشمل
دوالرا أمريكيا  177,593تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد 2,367,901لليونيدو، و

أن االستھالك في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء سيزال بللبنك الدولي، على أساس الفھم 
 في تصنيع 22-وأن األردن سيفرض حظرا على استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون ،بالكامل

أجھزة تكييف الھواء وعلى الواردات من أجھزة تكييف الھواء التي تحتوي على ھذه المادة يسري 
 ؛2015كانون الثاني /يناير 1في موعد ال يتجاوز 

تأخذ علما بأن حكومة األردن وافقت في االجتماع الخامس والستين على أن يكون خط األساس   )ب (
 يوزون، المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي لعاممن قدرات استنفاد األ اطن 83البالغ  التقديري

 طن 11.31 والمعدل بمقدارمن بروتوكول مونتريال  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009
ب المتضمن في نظم البوليول 141-من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

طن  94.30ينتج عن  لھذه وھو ما 2009و 2007بين  سابقة الخلط مما يمثل متوسط ماالالمستوردة 
ستھالك االمستدام من  التجميعيالخاصة بھا للخفض  نقطة البدايةھو  من قدرات استنفاد األوزون
 ؛الھيدوكلوروفلوروكربون

 125(طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  8.06تالحظ خصم   )ج (
-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 10.8و 22-روفلوروكربونطنا متريا من الھيدروكلو

إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد  نقطة البدايةمن ) ب141
موافق عليه في االجتماع لشركة بترا للصناعات الھندسية الھيدروكلوروفلوروكربونية لمشروع 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  22.47الستين للجنة التنفيذية، وخصم كمية أخرى قدرھا 
 45.7و 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 317.1(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ) ب141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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كومة األردن واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد توافق على مشروع االتفاق بين ح  )د (
 بھذه الوثيقة؛ األولالھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق 

ألف من مشروع االتفاق -2تطلب من أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، تعديل التذييل   )ھ(
سموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك الم

 ؛تويات أقصى استھالك مسموح بهفي مس

توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
دوالرا أمريكيا،  1,531,284الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 اأمريكي ادوالر 29,284، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 390,450يشمل 
دوالرا أمريكيا  77,550دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,034,000لليونيدو، و

  للبنك الدولي؛

 



 
 

1 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/39/Rev.1 
Annex I 

 
 المرفـق األول

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  المملكة األردنية الھاشمية حكومةاتّفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد(" المملكة األردنية الھاشمية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة لمثّ ي 1-
 إلى كمية ثابتة قدرھا") وادّ الم("ألف  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015 كانون الثاني/ يناير  1ول حلبمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  74.7
تحديد خط األساس لالستھالك ، بعد لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

الحد ( 2-1مواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي لل 2-
 ")األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل ) 1، مواد المجموعة جاألقصى المسموح به إلجمالي االستھالك المرفق 

- 1المشار إليھا في التذييل لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من ھذا االتفاق
، يفقد الحق في 3ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  .فأل

طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد 
الحد األقصى المسموح به إلجمالي االستھالك المرفق ج، مواد (" ألف-2من التذييل  2-1في الصف األفقي 

ل ـددة في التذييـواد المحـب ھذا االتفاق لجميع المـات بموجـة في التخفيضـوة النھائيـطاره الخـباعتب؛ ")1 ةـالمجموع
االستھالك ( 3-2-4و  3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1

 .من كل من المواد) المؤھل المتبقي

رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3-
تنفيذية ھذا ر اللجنة الوستوف. لبلدل ")األھداف والتمويل(" ألف -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

وفقا للفقرة و. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 المذكورة السنوي من تحقيق حدود االستھالكتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل االتفاق،  من ھذا) ب(5الفرعية 

وسيجرى التحقق المشار  .من ھذا االتفاق ")األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة إليه أعاله 

في حالة عدم وفاء البلد  اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع  5-
 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية  على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية

والسنوات المعنية ھي جميع . لسنوات المعنيّةلجميع ا ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ يوجد فيھا ال وتستثنى السنوات التي . كربونية
 يقدم فيه طلب التمويل؛انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي 

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية 

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
  ؛في المائة 20ليھا سابقا يزيد عن الشريحة الموافق ع

 - 4التذييل  على ھيئة سنويةنفيذ ت ةخطوحصل على موافقة اللجنة التنفيذية على أن يكون البلد قد قّدم   )د(
تمويل فيھا لب طالتي يُ السنة نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطي") شكل تقارير وخطط التنفيذ("ألف 

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلالشريحة 
  و في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، ة قدمت ما يفيدأن تكون الحكوم  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ل الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدو

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طشطة التي تتضمنھا  خطذ األنيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

لموافق عليھا، أو جزء من اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ اتوافق و 7-
 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

ذ   )أ( بقاً في خطة تنفي ق مس يّة يجب أن تًُوثَّ ديالت رئيس ة سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتع  مقدم
بما ھو مو ةوموافق عليھا من اللجنة التنفيذي ة  ضححس رة الفرعي ويمكن أيضا أعاله  )د( 5في الفق

ة ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي ائق كجزء من تنق وفير الوث ة  ت اع للجن ل أي اجتم ابيع قب ة أس دم ثماني تق
  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . نفيذيةتال

  ؛ األطراف المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

د تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتتقديم   )ب( ة، ، تزي دة الحالي م
  ؛موافق عليھا شريحةآخر في المائة من مجموع تكاليف  30تكاليفه عن 

ا عن   )ج( د تكاليفھ نوية تزي ذ الس ة التنفي ن خط ة أنشطة م ر  30إزال اليف آخ وع تك ن مجم ة م ي المائ ف
  شريحة موافق عليھا؛ 

الموافق  السنويةتنفيذ الخطة  إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في  )د(
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ عليھا، والت السنوي التنفي

  و ؛الالحق
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رة   )ھ( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 و خالل تنفيذ المشروع؛

ة الت الثنائيأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني المقررين ية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدو تقوقد واف. جب ھذا االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بمو نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي البنك الدولي وافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
ويُوافق البلد على . التفاقفيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا ا تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) المنفذة المتعاونة

عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
 .في ھذا االتفاق لمشتركةاع ألي من الوكاالت اببرنامج التقييم الت

الخطة الشاملة مع التعديالت الموافق عليھا  طةأنشتنفيذ ضمان ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت، كجزء من الطلبات المقدمة الحقا

في  وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في . التنفيذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن ى توافق في اآلراء إلوالوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة يةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيس

 .ألف-2من التذييـل .4-2و   2- 2 يناألفقي ينالصف

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونالُمنجزة في أي سنة من السنوات،  من تخفيضات االستھالك غير
. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .أعاله 5بلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المق

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية  خضعيلن  12- 
 .مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية  من و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع
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في واالتفاق المقترن بھا ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةاتحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميع ذتنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 

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

 54.19 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 40.11 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 88.28    المجموع
 

  

  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )األوزون استنفاد

 ال يوجد 74.7 83.083.0ال يوجد ال يوجد

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

 ) األوزون استنفادن قدرات أطنا(

 ال يوجد 74.7 83.083.0ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
 )دوالر أمريكي) (اليونيدو(

390,450 0 109,384 0 0 499,834 

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

29,284 0 8,204 0 0 37,488 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة   2-3
دوالر ) (البنك الدولي(المتعاونة 
 )أمريكي

1,034,000 0 429,401 0 904,500 2,367,901 

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

77,550 0 32,205 0 67,838 177,593 

 2,867,735 904,500 0 538,785 0 1,424,450 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 215,080 67,838 0 40,409 0 106,834 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
 3,082,815 972,338 0 579,194 0 1,531,284 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
أطنان قدرات استنفاد (لمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ا 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 )األوزون
17.44 

 *6.88 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 29.87 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
أطنان قدرات استنفاد (ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 )األوزون
5.03 

قدرات استنفاد  أطنان(ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 )األوزون

1.19* 

 33.89 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
ة دوالر أمريكي لليونيدو لمشروع في شركة صناعات بترا الھندسية تمت الم 162.527دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة البالغة  2.167.033*  وافق

  .عليه في االجتماع الستين
  
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
-2في السنة المحددة في التذييل  الثالث االجتماعسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

 :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطلتنفيذ اتألف تقرير يسوف   1

ق يعبر عن السابقة  الشريحة الموافقة على منذتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   )أ( ا يتعل حالة البلد فيم
وينبغي أن يشتمل . بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

واد ألوزون  التقرير على الم تنفدة ل تالمس ي أزيل ادة،  جة مباشرةينتك الت ذ األنشطة، حسب الم لتنفي
ت، للوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة والبدائل ذات الصلة  ي أدخل وفير معلومات مسالت ة بت اح لألمان

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي اخيللجن ات ذات الصلة بالمن ي االنبعاث ر ف ر  .ي لط التقري ي أن يس وينبغ
ي ال ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ض

تغييرات تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات أي الخطة، وأن يعلق على 
ة بخطة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . ذات الصلة  )خطط(مقارن

ذ نوية  التنفي ادة تخصيص الس ي إع ة ف تخدام المرون االت اس أخير، وح االت الت ديمھا، كح ابق تق الس
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري
من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5حددة في الفقرة الفرعية الم

  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
رة -1المشار إليھا في التذييل  ين في الفق ا ھو مب ة ألف، كم اق) ب(5الفرعي رر . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تقرير تحقق عنھا؛ إلى تسلماللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ب البع ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة؛ وس نة التقويمي من . س ي أن يتض 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

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  التغييرات التي أدخلتبالتفصيل الوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

املة وأن ي دم تالش اا لريفسق ة. ھ س الوثيق ن نف زء م تقبلية كج طة المس ديم وصف األنش ن تق  ويمك
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية  المتضمنة

ة ط التنفيذ السنوخطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ ذ ال، )أع ة التنفي نوية وأي وخط س

  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه سيتم تنسيقه بين وحدة األوزون إن تنفيذ ورصد خط  -  1
الوطنية بالتعاون مع أجھزة الحكومة ذات الصلة وأيضا الخبراء الوطنيين الذين يتم تعيينھم لمھام محددة يمكن أن تنشأ 

نب الوكالة المنفذة الرئيسية للتحقق من كما سيتم تعيين منظمة وطنية مستقلة لمراجعة من جا. خالل تنفيذ المشروع
 االستھالك

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 

  :تشمل على األقل ما يلية من األنشطة ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

راءات والمتطلّب  )أ( اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا للجنة التنفيذية من أن امستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( ألھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1قرتين الفرعيتين المقبلة تمشيا مع الف السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة ين المؤھّلين الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

ال وفق  )ط( رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د  11ا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

 و ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

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

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
المواد واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

من التذييل ) ب(1ة ـرة الفرعيـاق والفقـن االتفـم) ب(5ة ـرة الفرعيـاء بالفقـألف، وفقا لما ج-1المذكورة في التذييل 
 .ألف-4
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  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل [
  

، وتشتمل على ةالخطة الشاملتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  :األقل على

  ؛عند الطلبتقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة   )أ(

ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
  لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ والمنفذة الرئيسية 

ذه ا  )ج( ارير عن ھ ذة الرئيسيتقديم تق ة المنف ى الوكال ى ـألنشطة إل ة عل ارير المجمع ا في التق ة إلدراجھ
    .ألف-4النحو الوارد في التذييل 

 

  االمتثالضات في التمويل بسبب عدم تخفي: ألف -7التذييل 
  

عن كّل  دوالر أمريكي 225 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
- 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من المواد المستنفدة لألوزون  رامغويلك

  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 
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