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 علومات أساسيةم

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الخامس  إدارة خالل مناقشات خطط 1
والستين، الحظ أحد األعضاء أنه في عدد من الحاالت لم تكن المعلومات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية كافية للتمكن 

في المائة من هدف  53تلبية نسبة تحول سواء بسب أنها تتطلب من تقييم تمويل المرحلة الثانية من مشروعات ال
لتكلفة التى يستطيع البلد االضطالع بها لتحقيق تلك لأو بسبب أنها أكثر المشروعات فاعلية  0202االمتثال في عام 

نفيذية تسعى قدمت إلى اللجنة الت إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة خططوكانت هناك حاالت ل. األهداف
أ الموجود في 141 – لهيدروكلوروفلوروكربونفيها البلدان للحصول على تمويل للمرحلة الثانبة من التحول إلزالة ا

 .، وبالتالي ليست مطلوبة من أجل االمتثال7ليوالت سابقة الخلط المستوردة، التى لم يبلغ عنها عمال بالمادة والب

ولكن لم يتم تحول  كلوروفلوروكربونيةة تمويال للتحول عن المواد الوالحاالت حيث تلقت الشركات المؤهل 0
مسألة اضافية تتعلق بالمرحلة كأيضا  أثيرت ،جميع خطوط اإلنتاج، أو حيث أضيفت خطوط جديدة عقب التحول

س كل ما إذا كان ينبغي النظر في تأهيل تحول إضافي على أساتوضيح هناك حاجة لمزيد من  ولهذا،. الثانية للتحول
 .وتمت مناقشة هذه المسائل في فريق االتصال في االجتماع الخامس والستين. خط على حدة أو الشركة ككل

وعلى أساس تقرير فريق االتصال، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد وثيقة إلى االجتماع السادس  5
لصندوق المتعدد األطراف ووصف الشروط التى والستين تحتوى على معلومات عن االتفاقيات السابقة الممولة من ا
المقرر ) المواد الكلوروفلوروكربونيةإلزالة  3وقعت بمقتضاها االتفاقات مع البلدان العاملة بمقتضي المادة 

 ((.أ)53/10

 نطاق الوثيقة

 :تتألف هذه الوثيقة من األقسام التالية 4

القائمة على تكنولوجيا المواد  لوروكربونيةالمواد الكلوروفشروط الموافقة على مشروعات إزالة  (أ)
 ؛لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

 ؛في المرحلة الثانية لتحول الشركات التأهيل لتمويل تحول خطوط اإلنتاج الجديدة (ب)

في الموجود  أ141 –الهيدروكلوروفلوروكربون تمويل المرحلة الثانية لمشروعات التحول إلزالة  (ج)
 ؛لط المستوردةليوالت سابقة الخوالب

 .التوصيات (د)

شروط الموافقة على مشروعات إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية القائمة على تكنولوجيا المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

والمواد المستنفدة  المواد الكلوروفلوروكربونيةإن أحد المبادئ المهمة للجنة التنفيذية التى تحكم إزالة  3
ومن ثم، كان هدف . كبدائل كيميائية لهيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام المواد ا عدمهو افتراض  لألوزون األخرى

تجنب إلى أقصي حد ممكن استخدام تكنولوجيات الهو  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمقررات المتخذة بشأن 
المواد ذ المشروعات التسليم بأن وكان المبدأ الذي أثر على إعداد والموافقة وتنفي. قائمة على هذه المواد

( المرحلة الثانية)هى مواد انتقالية يفترض أن تمول الشركات المستفيدة اإلزالة االحقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد موجزا للعناصر الرئيسة للمقررات ذات العالقة بشأن  1ويرد في الجدول . بنفسها
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المواد اللجنة التنفيذية مع المشروعات التى تمت الموافقة عليها إلحالل  التى اعتمدتها الهيدروكلوروفلوروكربونية
، بينما يرد مزيد من الوصف التفصيلي لهذه المقررات في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةب الكلوروفلوروكربونية

 .المرفق األول بهذه الوثيقة

لمواد انتقالية من اتكنولوجيا إلى  العناصر الرئيسة للمقررات المتعلقة بالتحول: األول  الجدول
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االجتماعات
عدد 

 المشروعات

المواد 

 الكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات )

 (استنفاد األوزون

 موجز مقررات اللجنة التنفيذية ذات العالقة

(1) (2) (3) (4) 

Up to 12
th

المواد  حددة وعندما ال تتاح بدائل غيرينبغي أن تقدم المقترحات لقطاعات م*  1,544 36 

 (21االجتماع ) الهيدروكلوروفلوروكربونية

13
th
 to 15

th
 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا عدم استخدامينبغي أن تالحظ الوكاالت إفتراض *  1,957 41 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التبرير مطلوب الختيار* 

 (21االجتماع )لتحول الثاني شرط للتكاليف المقدرة ل* 

16
th
 to 20

th
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مطلوب شرح كامل الختيار*  5,236 119 

المواد  حاجة الشركات للموافقة على تحمل تكاليف التحول الثاني لتكنولوجيا من غير* 

 (12/84و 21/1المقرران ) الهيدروكلوروفلوروكربونية

21
st
 to 23

rd
ينبغي أن تحتوي ورقات تقييم المشروعات على معلومات عن تكنولوجيا التحول وأسباب   * 6,087 135 

تنوى الشركة استخدام  وطول الوقت المقدر الذي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اختيار

 (12/12المقرر ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةانتقالية من  تكنولوجيا

24
th
 to 26

th
ينبغي أن تشمل المعلومات الكاملة المقدمة في مقترح المشروع في ورقات تقييم   * 2,359 83 

 (12/12المقرر )المشروعات 

27
th

خطاب إلزامي من الحكومة يبين أنها استعرضت المشروعات والتزاماتها عمال بالمادة   * 619 26 

مبررا، وأنها  للمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واو، وقررت أن استخدام1

 (12/22المقرر )تفهم أنه لن يكون هناك تمويال متاحا للتحول الثاني 

28
th
 to 34

th
أ 282- الهيدروكلوروفلوروكربون خطابات من الحكومة المعنية تشرح أسباب اختيار  * 9,487 301 

في اجتماع التوثيق  تدرجوينبغي ان ( 12/22و 12/12حسب المقرران )للمشروعات 

 (28/12 المقرر)

35
th
 to 36

th
تقدم الوكاالت بيانات تتعلق بالقيود على االستيراد إلى البلدان غير العاملة بمقتضي المادة   * 1,891 62 

 ؛1

المواد  ترسل خطابات إلى وحدات األوزون تشير إلى مشروعات* 

 (22/12المقرر )التى ستنفذ من التمويل في المستقبل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

37
th
 to 38

th
أن الحكومة قد وافقت على اختيار التكنولوجيا وتم اخطارها بعدم امكانية طلب تمويل   * 968 16 

 (24/24المقرر )للتحول الثاني 

38
th 

to 54
th

في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية آخر مشروع تمت الموافقة عليه للتحول لتكنولوجيا  * 3,465 28 

 (ريحة السادسة من خطة اإلزالة الثانيةأي، الش) 18االجتماع 

Total 847 33,613  

 اجتماعات اللجنة التنفيذية (1)
 (.1)خالل االجتماعات المحددة في العمود  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعدد المشروعات الموافق عليها للتحول إلى  (0)
تم خصم قدرات استنفاد ) د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموامقدار الكلوروفلوروكربون الذي استخدمته الشركات التى اختارت  (5)

المرتبط بخطة قطاع الرغاوي  لكلوروفلوروكربونالم يتم إدراج (. ذات العالقة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألوزون من 
 .في الصين حيث ال تتاح بسهولة معلومات تفصيلية عن التكنولوجيات المختارة المختلفة

 .التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة للمقررات ذات العالقة بشأن العناصر الرئيس (4)
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عند استعراض المشروعات المقدمة للموافقة حتى االجتماع الرابع والخمسين، وعندما تمت الموافقة على  2

ن استنتاج أن الوكاالت المنفذة قد أخطرت ، يمكالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةآخر مشروع الستخدام تكنولوجيا 

ويبين تحليل . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاختيار عدم الحكومات والشركات خالل إعداد المشروعات بافتراض 

إلى  لكلوروفلوروكربوناالمعلومات التى قدمتها الوكاالت المنفذة عندما تم اقتراح التحول من التكنولوجيا القائمة على 

التى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأن المقررات بشأن  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةولوجيا قائمة على تكن

ومن الواضح أن الوكاالت المنفذة قد . اعتمدتها اللجنة التنفيذية تم تطبيقها خالل إعادا المشروعات وعملية التقديم

وعلى هذا األساس، . ة وآثار بيئية وتقنية ومالية مرتبطة بالتحولتكنولوجيات بديلأخطرت الشركات المتلقية بتوافر 

المواد تمكنت الشركات من اختيار أفضل التكنولوجيات البديلة صالحية وقدمت تبريرا كامال الختيار تكنولوجيا 

مويل من ، تم اخطار جميع األطراف الفاعلة أيضا بعدم توافر ت2112آيار /ومنذ مايو. الهيدروكلوروفلوروكربونية

وكانت . إلى تكنولوجيا خالية من المواد المستنفدة لألوزون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالصندوق للتحول من 

الحكومات المتلقية على وعي أيضا بالتكنولوجيات التى اختارتها الشركات نظرا ألنها توافق على مقترحات 

وفضال عن . ا مع المبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطرافالمشروعات قبل تقديمها إلى اللجنة التنفيذية تمشي

ذلك، وإبتداء من االجتماع الثامن والعشرين، تعين أن يصاحب أي مقترح مشروع يطلب الموافقة على تمويل للتحول 

تبطة خطاب رسمي من الحكومة المعنية يشير إلى االتفاق على الشروط المر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى 

 .هذه الطلباتعلى بالموافقة المحتملة 

 

 التأهيل لتمويل تحول خطوط اإلنتاج الجديدة في المرحلة الثانية لتحول الشركات

 

المقدمة إلى االجتماع الخامس  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخالل استعراض  2

تمويل خطوط إنتاج جديدة في الشركات التى تلقت مساعدة من  والستين، أثارت اللجنة التنفيذية القلق بشأن أهلية

وتم الجدل بأن . ، مثال، من خالل استخدام السيكلوبنتانلكلوروفلوروكربوناالصندوق لالنتهاء من إزالة استخدام 

ول التمويل المطلوب قام على أساس قدرة تصنيع محددة لخطوط اإلنتاج، وأن إنشاء أي خطوط اضافية تمت بعد التح

قلق آخر حول إمكانية استخدام أموال تمت الموافقة  وثار. ينبغي عدم النظر فيها في مشروعات تحول المرحلة الثانية

وكانت وجهة النظر األخرى . لتركيب خطوط إنتاج جديدة لكلوروفلوروكربونعليها للتحول إلى تكنولوجيا خالية من ا

التى  كلوروفلوروكربونللمة بتحول خطوط االنتاج المستخدمة أن الشركات التى تتلقي مساعدة من الصندوق ملتز

ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما هي االلتزامات التى قدمتها الشركات . أنشأت وتعمل في وقت الموافقة على المشروع

خط أساس  في خطاباتها التى قدمتها حكوماتها فيما يتعلق بمسؤولية الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة للتغييرات في

ولهذا، هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح عما إذا كان التأهيل لتحوالت اضافية ينبغي النظر فيه على . مرافق االنتاج

 .أساس كل خط على حدة أم في الشركة ككل

 

يقه إن المسألة قيد النظر ترتبط عن كثب بمقرري اللجنة التنفيذية التى اعتمدتهما المتعلقان بوقف التاريخ وتطب 4

أن أي  2111تموز /ونص المقرر األول المعتمد في يولية. بل األمانة عند استعراض مقترحات المشروعاتقمن 

المقرر )لن ينظر فيها  2111تموز /يولية 11مشروعات لتحول أي قدرة قائمة على مواد مستنفدة لألوزون مركبة بعد 

على أن أي مشروعات لتحول قدرة تصنيع قائمة  1222ايلول /سبتمبر 12ونص المقرر الثاني المعتمد في (. 22/2

وفي (. أ)22/88المقرر )لن ينظر فيها  1222أيلول /سبتمبر 12مركبة بعد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

أي، خطوط اإلنتاج الفعلية وبنود معدات اإلنتاج الرئيسة )كال المقررين، كان التأكيد على قدرة خط األساس المركب 

 .تاريخ إنشاء الشركة في حد ذاتهفي فقط في التاريخ المحدد الذي قررته اللجنة التنفيذية وليس ( ركبةالم

 

وعلى هذا األساس، فإن االجراء الحالي الذي تستخدمه األمانة عند استعراض المشروعات هو تحديد أهلية  1

واألمثلة التالية ذات . رة إلى تاريخ التوقفالشركة ككل وكل خط إنتاج ككل وبنود معدات اإلنتاج المركبة مع اإلشا

 :عالقة
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في االجتماع الثاني والستين، قدمت مصر ( أ)
1

- الهيدروكلوروفلوروكربونثماني مشروعات وحيدة إلزالة  

، حيث تم 2112وكان مشروع واحد لصناعة األلواح أنشأ في عام . لرغاويأ المستخدم كعامل نفخ ل282

ومشروع آخر كان لشركة أنشأت في . 1224في عام ( ي، ضغط األلواحأ)تركيب بند من بنود المعدات 

وصب الرغاوي، حيث تم شراء أربعة موزعات للضغط من تسعة في متخصصة في رش  2112عام 

وفي كلتا الحالتين، اعتبرت التكاليف المرتبطة بتحول المعدات التى أضيفت بعد . 1221و 1224عامى 

 غير مؤهلة؛ 1222ل أيلو/سبتمبر 12تاريخ التوقف في 

 

إلكوادور إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطشملت   ( ب)
2

المقدمة إلى االجتماع الخامس  

المستخدمة في تصنيع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالستين مشروع استثماري واحد إلزالة 

ركة تمويال للتحول إلى تكنولوجيا تلقت الش 2112وفي عام . 2121المبردات المنزلية المنشأ في عام 

وبعد اكتمال التحول، . 22 – لكلوروفلوروكربونالماء نتج عنه اإلزالة التامة /نفخ ثاني أكسيد الكربون

تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد أ كعامل نفخ بدال من 282 – الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدمت الشركة 

ثالث موزعات للرغاوي، واحد منهم بعد تاريخ التوقف في ، وخالل العملية قامت بتركيب الماء/الكربون

ولم يطلب تمويل مرتبط بتحول الموزع المنشأ بعد تاريخ التوقف، بينما . 1222أيلول /سبتمبر 12

تكنولوجيا نفخ ثاني أكسيد التكاليف المصاحبة لتعديل خط االنتاج التى تم في السابق تمويلها للتحول إلى 

 12إال أن التكاليف المرتبطة بتحول الخطين الجديدين المنشآن قبل . غير مؤهلة اعتبرت الماء/الكربون

 تمت التوصية بتمويلهما؛ 1222أيول /سبتمبر

 

لمصر شملت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ( ج)
3

المقدمة إلى االجتماع الخامس  

تمويال في االجتماع الثاني عشر لتحول  والستين مشروعا استثماريا لشركة كانت قد تلقت في السابق

، قامت 1222-1221وفي الفترة . كلوبنتانيخطين للرغاوي كانت تعمل في ذلك الحين بتكنولوجيا الس

. أ 282 – لهيدروكلوروفلوروكربونلالبوليوالت سابقة الخلط  الشركة بتركيب خط جديد على أساس

ان كانا محل تشغيل، واستخدما بالفعل إلى السيكلوبنت لينوبالرغم من أن الخطين المتحو

ونتيجة لذلك، قررت الشركة تركيب خط جديد . نتيجة مشاكل تقنيةأ 282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد وشملت . أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربونقائم على تكنولوجيا 

وبالرغم من أن استهالك . خط اإلنتاج الجديدتكاليف المشروع المتعلقة فقط ب الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من  1.28)طن متري  84.12المصاحب للخط الجديد كان  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تم االتفاق على أنه بمجرد تحول هذا الخط، سيجرى خصم مجموع استهالك ، (قدرات استنفاد األوزون

طن من قدرات استنفاد  22.42)طن متري  222.12 للشركة البالغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .من نقطة البداية (األوزون

 

اآلخر الذي أثارته اللجنة بشأن هذه المسألة على االلتزامات التى قدمتها الشركات في الخطابات  ركز القلق  22

ددة المتعلقة وطلب من الحكومات التحقق من قيامها باستعراض الحاالت المح. 12/22المقدمة عمال بالمقرر 

أي، تدابير الرقابة على )واو 1عمال بالمادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبتها ابالمشروعات وكذلك بالتزام

، في وقت التقديم، احتاجت المشروعات هأن حددت، وأن تقر أنها مع ذلك (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

العاملة في التحول وأنها تفهم عدم توافر تمويل للشركات  انتقاليةفترة ل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالستخدام 

 .في المستقبل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن

 

                                                 
1
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/30 

2
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/31 

3
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/32 
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ولتناول هذه المسألة، أشارت األمانة إلى محتويات عينة من الخطابات المقدمة من سبعة بلدان من البلدان  22

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةات تكنولوجيا حيث إختارت الشرك 1العاملة بمقتضي المادة 
4

وبينما قدمت جميع .  

لم يشمل أي منها أي التزام قدمته الشركات بعدم استخدام قدرة  12/22الخطابات المعلومات المطلوبة عمال بالمقرر 

المواد وقدمت فقط أسباب اختيار . في المستقبل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقائمة على 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي هذه الخطابات مقررة، من بين جملة أمور، أن  لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

كانت تكنولوجيا انتقالية وأن الشركة المعنية ستتحول بمواردها الخاصة بمجرد أن تصبح التكنولوجيا الخالية من 

المواد األسباب الرئيسة الختيار تكنولوجيا وشملت . متوفرة تجاريا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بالمقارنة  أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربونقيمة عزل أفضل للرغاوي المنفوخة ب: الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد بعوامل النفخ األخرى التى كانت متاحة؛ رأس مال منخفض وتكاليف تشغيل التكنولوجيات القائمة على 

؛ مسائل السالمة والقيود الناظمة المحلية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا قابلة لالشتعال؛ ونيةالهيدروكلوروفلوروكرب

  .في األسواق المحلية أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربونتوافر بوليوالت سابقة الخلط قائمة على 

 

جود في البوليوالت سابقة أ المو141 –تمويل المرحلة الثانية لمشروعات التحول إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

  الخلط المستوردة

 

تناولت اللجنة التنفيذية مسألة تمويل المشروعات القائمة على البوليوالت المستوردة الموجودة في  21

على أساس وثيقة أعدتها ( 1222تموز /يولية)في اجتماعها الحادي والستين  أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

.نة األوزوناألمانة بالتشاور مع أما
5

أن أهمية المسألة والرغبة "وخالل مناقشة هذه المسألة، الحظت اللجنة التنفيذية  

في البوليوالت سابقة الخلط  أ282 – لهيدروكلوروفلوروكربونفي ضمان أن جميع الشركات المؤهلة المستخدمة ل

"يمكن أن تستفيد من مساعدة الصندوق المتعدد األطراف
6

يق اتصال لمناقشة المسألة، نتج عنه ووافقت على إنشاء فر 

وفي ذلك الوقت، لم يكن من الممكن توقع اآلثار المحتملة للمقرر بشأن تحوالت المرحلة الثانية . 22/82اعتماد المقرر 

في  أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربونالمعتمد في االجتماع الستين حيث لم تتم الموافقة بعد على مشروعات إلزالة 

 .المستوردة البوليوالت

 

إدارة إزالة المواد  طخطأصبحت هذه المسألة ذات عالقة في االجتماع الخامس والستين في سياق  22

يةجمهورية الدومينيكلل الهيدروكلوروفلوروكربونية
7

وزمبابوى 
8

التى شملت طلبات لتمويل تحول المرحلة الثانية  

الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة، كما  أ282 – الهيدروكلوروفلوروكربونلشركات تعمل على إزالة 

 :يعرض أدناه

 

طن من  21.82)طنا متريا  222في الجمهورية الدومينيكية تم اقتراح خطة لقطاع الرغاوي إلزالة  ( أ)

سابقة الخلط البوليوالت ب الموجود في 282 – الهيدروكلوروفلوروكربونمن ( قدرات استنفاد األوزون

 – الهيدروكلوروفلوروكربونشركة رغاوي مع التزام من الحكومة بحظر  22مة في المستخدالمستوردة 

كانون /يناير 2في تاريخ ال يتجاوز  البوليوالت سابقة الخلطب السائب وكذلك المقادير الموجودة في 282

طن من ثانى أكسيد  212 122ويتجنب تنفيذ الخطة أيضا انبعاث في الهواء أكثر من . 1222الثاني 

إلى  22 –لكلوروفلوروكربون وتلقت شركتان مساعدة من الصندوق لتحول خط إنتاجهما من ا. ربونالك

وتحتاج إلى التحول نظرا ألنهما يعتمدان على نفس مكاتب  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 التكنولوجيا التى تزود جميع شركات الرغاوي بالبوليوالت؛

                                                 
4
للعديد من بلدان المادة ( 1222نيسان /أبريل) 84واالجتماع ( 2111تموز /يولية) 14اختيار الخطابات من المشروعات الموافق عليها بين االجتماع  تم  

 (.األرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا والهند وليبيا والمغرب وتايالند والجمهورية البوليفارية لفنزويال) 1
5
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 

6
 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58)من تقرير االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية  221الفقرة   

7
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/30 

8
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/52 
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طن من قدرات استنفاد  2.22)طنا متريا  11.12رغاوي إلزالة تم اقتراح خطة لقطاع ال زمبابوىفي    ( ب)

البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب الموجود في 282 – من الهيدروكلوروفلوروكربون( األوزون

 – الهيدروكلوروفلوروكربونرغاوي مع التزام من الحكومة بحظر  ات تنتجشرك 1المستخدمة في 

كانون /يناير 2البوليوالت سابقة الخلط في تاريخ ال يتجاوز ودة في ب السائب وكذلك المقادير الموج282

طن من ثانى أكسيد  21 222ويتجنب تنفيذ الخطة أيضا انبعاث في الهواء أكثر من . 1221الثاني 

دوالرا أمريكيا لثالث شركات للتحول إلى  222 222وتمت الموافقة على تمويل يبلغ  .الكربون

منها ( 2112تشرين األول /أكتوبر)في االجتماع العشرين  لوروفلوروكربون لكخالية من اتكنولوجيات 

 .22 –لكلوروفلوروكربون دوالرا أمريكيا فقط تتعلق بإزالة ا 28 228مبلغ 

 

الواردتان أعاله، أثارت المسائل أعاله  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعند النظر في خططتى إدارة إزالة  28

الموجود في  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربوناعد إزالة مقدار ساألول، لن ي. ذية لسببينقلق اللجنة التنفي

المستوردة األطراف على االمتثال ألهداف رقابة بروتوكول مونتريال ألن ذلك المقدار ال يخضع لإلبالغ البوليوالت 

، نظر في (22/88المقرر ) لوروكربونيةلمواد الهيدروكلوروفلثانيا، بناء على المبادئ التوجيهية . 2عمال بالمادة 

مشروعات تحول المرحلة الثانية للتمويل الكامل للتكاليف االضافية المؤهلة فقط إذا كانت ضرورية أو كانت أكثر 

في  21في قطاع االنتاج لتلبية أهداف الرقابة حتى نسبة ( قدرات استنفاد األوزونبمقاسة )المشروعات فاعلية للتكلفة 

البوليوالت الموجود في  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونوبما أن إزالة مقدار . 1212في عام  المائة خفض

، ينبغي أن يحق لهذه الشركات تمويل مرتبط بالتركيب رقابةالعلى االمتثال ألهداف المعنية ألطراف لالمستوردة 

مالحظة التزام الحكومات بحظر الواردات ومع ذلك، وبعد النظر في الحالة السائدة في كل بلد و. والتجارب والتدريب

المستوردة بحلول تاريخ محدد، وافقت  البوليوالت سابقة الخلط، السائب وب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونمن 

المواد اللجنة التنفيذية على التمويل الكامل للتكاليف االضافية المؤهلة لمشروعات كال خطتتى إدارة إزالة 

 .ونيةالهيدروكلوروفلوروكرب

 

المستخدم في  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونفي الجمهورية الدومينيكية وزمبابوى كان جميع  21

ومع ذلك، كانت الحالة في مصر. البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالرغاوي قائما على 
9
وفي فييت نام 

10
أكثر تعقيدا  

ا من قبل مكاتب التكنولوجيا أو شركات الرغاوي كان يستورد سائب ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربوننظرا ألن 

من قبل مكاتب التكنولوجيا البوليوالت سابقة الخلط ، وفي (2وأبلغ عنه عمال بالمادة )لخلطه في الموقع  ةالكبير

قة من قبل يمستوردة كانت تعامل بنفس الطرالوبما أن جميع البوليوالت سابقة الخلط محليا أو . وموزعي الكيماويات

تب التكنولوجيا وموزعي الكيماويات، لم تتمكن شركات الرغاوي من التمييز بين البوليوالت المصنعة محليا أو مكا

المستخدم  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونوتحت هذه الظروف، ليس من الممكن التأكد ما إذا كان . المستوردة

فإن شركات الرغاوي في وفضال عن ذلك، . ريالفي كل شركة سيواصل تلبية أهداف الرقابة عمال ببروتوكول مونت

القائمة على  البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالبلدان التى دعت فيها الضرورة إلى االعتماد فقط على 

يمكن النظر إليها إلى أنها تعامل ( مثل الجمهورية الدومينيكية أو زمبابوي) ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

تخلط  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونت مماثلة في بلدان حيث البوليوالت القائمة على بشكل مختلف عن شركا

 (.أي، مصر أو فيت نام) ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونمسبقا محليا من الواردات من 

 

                                                 
9
اج الرغاوي بينما وجد مقدار النت ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 212.12، تم استيراد 1222في عام   

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/32)في البوليوالت المستوردة  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونطن من  222.42
10

 222ب النتاج الرغاوي بينما وجد مقدار 282 – طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 11.22، تم استيراد 1221في عام   

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/55)ب في البوليوالت المستوردة 282 – الهيدروكلوروفلوروكربون طن من

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49 

 

 

8 

 

 :ومما ورد أعاله، قد تكون المالحظات التالية محل نظر 22

 

الموجود في البوليوالت المستوردة لن يساعد  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونبالرغم من أن إزالة  ( أ)

البلدان المعنية على تلبية تدابير الرقابة، فإن القضاء المادى الفعلي على استهالك 

وبناء على ذلك، . ستحققه فعال  شركات الرغاوي في تلك البلدان ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

البوليوالت سابقة الخلط في  ب282 – لوروكربونهيدروكلوروفلافإن تحول الشركات المستخدمة 

يمكن أن يساهم كثيرا في الخفض الشامل في االستهالك نظرا ألن من يستخدم  المستوردة

البوليوالت في  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونالسائب أو  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 عالميا؛ ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونالمصنعة محليا سيخفض الطلب على سابقة الخلط 

 

سيوفر معاملة منصفة وعادلة  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونإن المنهج المعتمد لتمويل إزالة   ( ب)

لرغاوي بغض لكعامل نفخ  ب282 – لهيدروكلوروفلوروكربونللجميع شركات الرغاوي المستخدمة 

 كتب تكنولوجيا أو مستورد مخلط مسبقا؛النظر عما إذا كان مخلط مسبقا محليا في شركة أو م

 

عالميا سيكون له أثر ايجابي على المناخ نظرا  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونإن خفض استهالك ( ج)

ألن احتمالية االحترار المنخفضة لبديل عوامل النفخ المستخدمة حتى اآلن الحالل 

؛ب282 – روفلوروكربونالهيدروكلوكانت أقل من  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون
11
 

 

 – الهيدروكلوروفلوروكربونبحظر الواردات من  1هناك التزام قوى من قبل البلدان العاملة بالمادة (  د)

، بمجرد تنفيذ المشروعات الموافق عليها وتم البوليوالت سابقة الخلط، سواء السائب أو في ب282

 .تحول القطاع بكامله

 

ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة النظر في تمويل مشروعات تحول المرحلة  وعلى ضوء ما ورد أعاله، قد 22

 .الموجود في البوليوالت المستوردة على أساس كل حالة على حدة ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونالثانية إلزالة 

 

 التوصيات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في 24

 

التى تحتوي على معلومات عن التحوالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49تحاط علما بالوثيقة  ( أ)

حيث تصف الشروط التى تم بناء عليها توقيع اتفاقات مع السابقة التى مولها الصندوق المتعدد األطراف، 

 إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية؛ 1بلدان المادة 

 

في شركات تحول  يةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونالنظر في أن تحوالت الخطوط الجديدة إلنتاج   ( ب)

 المواد الكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية التى أنشأت بعد أن تحولت الشركات إلى بدائل خالية من 

تستحق تمويل كامل للتكاليف االضافية المؤهلة على شرط أن الخطوط الجديدة قد أنشأت قبل تاريخ 

ن تكاليف االحالل أو إعادة تهيئة أي ، وعلى أن يكون من المفهوم أ1222أيلول /سبتمبر 12التوقف في 

 بند من المعدات المركبة بعد تاريخ التوقف لن يكون مؤهال للتمويل؛

 

                                                 
11

، كان النفخ مشتركا مع الماء، نتج عنه ب282 – لهيدروكلوروفلوروكربونلوأ كبديل  181 –الهيدروفلوروكربون في الحاالت القليلة حيث تم اختيار   

 .ومن ثم نتج عنه أثر منخفض على المناخ ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونبلمقارنة مقدار منخفض من عامل النفخ المستخدم با
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المؤهلة لمشروعات تحول المرحلة الثانية إلزالة  التمويل الكامل للتكاليف االضافية النظر في( ج)

أساس كل حالة على حدة على الموجود في البوليوالت المستوردة على  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

أن يكون من المفهوم أن الحكومات المعنية توافق على تقديم التزام بحظر الواردات من 

، مباشرة بعد تحول جميع البوليوالت سابقة الخلط، سواء السائب وفي ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربون

 .فخ للرغاويكعامل ن ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربونالشركات ولم تعد تستخدم 
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 األول المرفق

 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبللمقررات ذات العالقة  موجزتحليل 

 

 مقدمة

المواد كانت أهداف الرقابة فقط إلنتاج واستهالك  0227بالرغم من أن قبل عام  1
واإلزالة الكاملة  0215ى التجميد في عام في بروتوكول مونتلاير ه 3ألطرف المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، اتخذت المقررات التى تناولت جوانب محددة الستهالك وإزالة 0202في عام 
آذار /ومن قبل اللجنة التنفيذية منذ مارس( االجتماع الخامس) 1995تشرين الثاني /من قبل األطراف منذ نوفمبر

 12(.لثاني عشراالجتماع ا) 1994

 المواد الكلوروفلوروكربونيةالحالل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمقررات المتعلقة باختيار 

بعد االجتماع الثاني عشر، لم تكن المشروعات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية المقترحة للتحول إلى تكنولوجيا  0
فقط وتمت الموافقة عليها فقط الستخدامها في مجاالت حيث في قطاعات محددة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وبناء على مقرر اعتمد في االجتماع الخامس عشر في . تكون صديقة للبيئة وتكنولوجيات بديلة صالحة متاحة
، طلبت اللجنة من الوكاالت المنفذة عند (17/17وأعيد التأكيد عليه في المقرر ) 13 1994كانون األول /ديسمبر

المواد  عدم استخدامشروعات لتحول إنتاج رغاوي العزل للمبردات المنزلية مالحظة افتراض إعداد م
المواد وطلبت أيضا وجوب أن تشمل المقترحات تبريرا كامال الختيار تكنولوجيا . الهيدروكلوروفلوروكربونية
 19/0وطبقا للمقررين . قبلوتكاليف محتملة مقدرة لتحول المرحلة الثانية في المست الهيدروكلوروفلوروكربونية

، باالضافة إلى تقديم شرحا كامال الختيار تكنولوجيا (1995تشرين الثاني /أكتوبر) 02/44و( 1995آيار /مايو)
، طلب أيضا من الوكاالت المنفذة أن توضح للشركات المعنية أنها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقائمة على 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية غير موادة للتحول إلى وافقت على تحمل التكاليف الالحق

، شملت جميع مقترحات المشروعات التى قدمتها (1997تشرين الثاني /نوفمبر) 05/02استجابة للمقرر  5
المواد الوكاالت المنفذة من االجتماع الرابع والعشرين إلى ما بعد ذلك على إطار شامل ألسباب اختيار تكنولوجيا 

وعقب االجتماع السادس . ، وكلما كان ممكنا، طول المدة التى تنوى الشركة استخدامهافلوروكربونيةالهيدروكلورو
الواردة في وثيقة المشروع في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالعشرين، أدرجت المعلومات الكاملة الختيار 

 (.05/05المقرر )التى أعدتها األمانة  ورقات تقييم المشروعات

أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لزيادة المعلومات ( 1999آذار /مارس)االجتماع السابع والعشرين وفي  4
تتخذ على  أن ، وحثت أيضا الوكاالت المنفذة علىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتبريرات المقدمة الختيار 

خطاب ائل المتاحة، وطالبت أيضا الوكاالت أن تقدم نحو الجد االلتزامات المتعلقة بتقديم الحكومات معلومات عن البد
وفي . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن الحكومة المعنية للمشروعات حيث تم اختيار تكنولوجيا قائمة على 

وكذلك ( مشروعات)التحقق من أنه استعرض الحاالت المحددة التى تشمل مشروع "الخطاب، ينبغي على البلد 
وأن تقر أنها مع ذلك حددت أنه، في وقت التقديم، ؛ 7عمال بالمادة  د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواالتزامها ب

أنها تفهم عدم توافر تمويل  ؛ وتقرانتقاليةلفترة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاحتاجت المشروعات الستخدام 
 (.07/15المقرر " )مستقبلمن أجل التحول في ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللشركات من 

                                                 
12

، واللجنة التنفيذية 1222أيلول /التى اعتمدتها األطراف حتى االجتماع التاسع عشر في سبتمبر الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ترد المقررات بشأن   

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47بترتيب زمني في المرفق األول من الوثيقة  1224 نيسان/حتى االجتماع الرابع والخمسين في أبريل
13

 (.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45من التقرير النهائي لالجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية  211الفقرة   
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المواد ومنذ االجتماع السابع والعشرين، كانت جميع مقترحات المشروعات التى اقترحت تكنولوجيا  3
واعتبرت . 07/15مصاحبة لها خطاب ملزم من الحكومة المستفيدة تتناول المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

. فيها الحكومة غير كاملة ولم تحول إلى اللجنة التنفيذية للنظر مقترحات المشروعات المقدمة إلى األمانة دون خطاب
في المشروعات في  ب141 – الهيدروكلوروفلوروكربونوشملت خطابات الحكومات التى تشرح أسباب اختيار 

 (.0221تموز /يولية) 54/31وثائق االجتماع عمال بالمقرر 

مقترحات المشروعات معلومات عن القيود  ، شملت جميع(0220آذار /مارس( )ج)55/35عمال بالمقرر  5
أو  مواد هيدروكلوروفلوروكربونيةفيما يتعلق بالمنتجات ذات  3على الواردات إلى البلدان غير العاملة بالمادة 

، وإبتداء من (د)55/35وأيضا عمال بالمقرر . كلوروفلوروكربونيةلالمواد اوحالة تكاليف بدائل تحتوى عليها 
فيها الثالثين، أرسلت األمانة خطابات إلى الوحدات الوطنية لألوزون في البلدان التى تمت الموافقة االجتماع السايع و

، مع نسخ إلى وزارات البيئة والخارجية، تشير إلى أن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى مشروعات قائمة على 
 .ول المرحلة الثانية في المستقبلتحسوف تستثنى من تمويل  ب141 – الهيدروكلوروفلوروكربونمشروعات 

، أعادت اللجنة التنفيذية التأكيد كشرط للموافقة (0220تشرين الثاني /نوفمبر( )ب)54/54في مقررها  7
المواد بواسطة التحول إلى تكنولوجيات  المواد الكلوروفلوروكربونيةعلى مشروعات إلزالة 

توافق رسميا على اختيار التكنولوجيا وأن تشرح بوضوح أنه ، ينبغي على الحكومات أن الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد لن تطلب موارد اضافية من الصندوق المتعدد األطراف لتمويل مزيد من عمليات االحالل لتكنولوجيا 

وبعد هذا االجتماع وقبل االجتماع التاسع عشر لألطراف . االنتقالية التى تم اختيارها الهيدروكلوروفلوروكربونية
تتعلق  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكانت المقررات التى اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأن ، (0227أيلول /سبتمبر)

، (0224نيسان /، أبريل40/7المقرر ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبأهلية تمويل دراسات إدارة إزالة 
، لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطويلة األجل ل لوضع استراتيجية مناسسبة لإلدارة"والموافقة على مشروع 

 (.0224تموز /، يولية45/19المقرر " )في الصين 00 – الهيدروكلوروفلوروكربونخاصة 

 مقررات بشأن تحوالت المرحلة الثانية وتطبيقها على مشروعات اإلزالة

ح من خالل الصندوق ، اتفقت األطراف في بروتوكول مونتلاير على أن التمويل المتا0227في عام  4
لتمكين المتعدد األطراف في التجديدات القادمة ستكون مستقرة وكافية لتلبية جميع التكاليف االضافية المتفق عليها 

المتسارع، وعلى أساس ذلك المفهوم،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن االمتثال لجدول إزالة  3بلدان المادة 
والتحوالت الثانية  1993بتغييرات ضرورية لمعايير األهلية المتعلقة بمرافق ما بعد عام  اللجنة التنفيذية القيام حثت

وعمال بالمقرر الوارد أعاله، نظرت اللجنة في مسألة تمويل مشروعات تحول  (.19/5من المقرر  3الفقرة )
  14 .0227تشرين الثاني /المرحلة الثانية في اجتماعها الثالث والخمسين في نوفمبر

عندما قررت ( 0212نيسان /أبريل)حتى االجتماع الستين  15تواصلت المداوالت بشأن هذا ومسائل أخرى 9
في تلك  أن تنظر في التمويل الكامل للتكاليف االضافية المؤهلة لمشروعات تحول المرحلة الثانية 16اللجنة التنفيذية

أن هذه  لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إزاإلة تخطبوضوح في  3الحاالت حيث يبين طرف عامل بالمادة 
في المائة  53حتى وبما في ذلك نسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروعات ضرورية لالمتثال ألهداف 

                                                 
14

المواد إدارة إزالة  بأنه، في عملية وضع خطط UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60من الوثيقة  81إلى  22أوصت الفقرات من   

المواد ، ينيغي أن تدرج الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون، من بين جملة أمور، مسحا للشركات التى تحولت إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ، مشيرة إلى سنة التحول والتكنولوجيا المستخدمة حاليا والقدرة وقت التحول ومستوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .في السنوات السابقة والتوقيت المخطط للتحول القادم الهيدروكلوروفلوروكربونية
15

المواد قطة البداية المجمعة لخفض استهالك ؛ نالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتاريخ التوقف لتركيب معدات إنتاج : كانت مسائل السياسة األخرى   

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةضافية المؤهلة لمشروعات إزالة ؛ التكاليف االالهيدروكلوروفلوروكربونية
16

في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتحقيق أهداف إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن مبادئ المرحلة األولي لخطة إدارة إزالة   

 .1222ر اجتماع في عام آخ بحيث ال تتجاوزلتستعرضها اللجنة التنفيذية  1221وعام  1222
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أو أن المشروعات هي األكثر فاعلية للتكلفة مقيسة بأطنان من قدرات /و 0202كنون الثاني /يناير 1خفض بحلول 
وسيكون تمويل . التى يمكن للطرف المعنى القيام بها في قطاع اإلنتاج لكى يمتثل لهذه األهداف استنفاد األوزون

 .((ب)52/44المقرر )مشروعات تحول المرحلة الثانية مقصورا على تمويل التركيب والتجارب والتدريب 

المرحلة الثانية ، استعرضت األمانة مشروعات تحول (ب)52/44لمقرر اوعلى ضوء المبادئ الواردة في  12
وجمهورية إيران  19كمشروعات وحيدة، ومن قبل إندونيسيا 18والمغرب 17المقدمة من الجمهورية الدومينيكية

في االجتماعية الحادى والستين والثاني  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخطكجزء من  20االسالمية
هما، قدمت األمانة معلومات تتعلق بالشركات التى مولت في وفي ورقات تقييم المشروعات الخاصة ب. والستين

إدارة  طلخطوأسباب إدراجها في المرحلة األولي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالسابق للتحول إلى تكنولوجيا 
ن إلى أن ومع ذلك، استنتجت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والستي. إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة  53التحليل المقدم في اجتماع التوثيق لم يبين بالكامل أن هذه المشروعات كانت ضرورية لالمتثال بنسبة 
وبناء على ذلك، قدمت اللجنة توجيها اضافيا لتبرير . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخفض في استهالك 

 :م المعلومات التاليةمشروعات تحول المرحلة الثانية من خالل طلب تقدي

المواد التى تستهلكها الشركات التى تلقت مساعدة إلزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنسبة  ( أ)
؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاجمالي استهالك : ، كنسبة مئوية منالكلوروفلوروكربونية

؛ مجموع استهالك في قطاع اإلنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 
 في قطاع الرغاوي؛ ب141 – الهيدروكلوروفلوروكربون

القيمة المقدرة لفاعلية التكلفة بقدرات استنفاد األوزون واألطنان المترية للمشروعات المقترحة لتحول ( ب)
في  نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوالمرحلة الثانية بالمقارنة بفاعلية التكلفة المقدرة إلزالة استهالك 

 (.50/15المقرر )شركات إنتاج أخرى في جميع القطاعات 

 24ومصر 23والجمهورية الدومينيكية  22( خطة قطاع المذيبات)والصين   21قدمت حكومات البرازيل 11
إدارة إزالة  طخطالمرحلة األولي من  30وزمبابوى   29وفييت نام 28والمكسيك  27وماليزيا   26ولبنان 25ردن األو

بين االجتماعين الثالث والستين والخامس  تتناول مشروعات تحول المرحلة الثانية لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروك
والمناقشات االضافية ذات العالقة بالوكاالت  ،وعلى أساس المعلومات المقدمة في مقترحات المشروعات. والستين

درجت األمانة معلومات تفصلية أكثر في ، أ50/15و 52/44أو المنفذة، وعلى ضوء متطلبات المقررين /الثنائية و
ومع ذلك، وكما الحظت اللجنة . هذه التقديمات فيما يتعلق بتحوالت المرحلة الثانية التى كانت في االجتماعات السابقة

 التنفيذية، لم تكن المعلومات المقدمة تفصلية بما فيه الكفاية لتقييم ما إذا كان تمويل مشروعات تحول المرحلة الثانية
إلدارة  طخطضروري لتلبية أهداف االمتثال او أكثر الوسائل فاعلية للتكلفة لتحقيق تلك األهداف، خاصة في حاالت 

وفي الحاالت الثالث هذه، . لمصر وماليزيا وخطة قطاع المذيبات للصين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
                                                 

17
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/37 

18
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/41 

19
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/35 and Add.1.  28في االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على. 

20
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/36 and Add.1. 22ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع تمت الموافقة على خط. 

21
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25 and Add.1 

22
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/28 

23
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/30 

24
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/32 

25
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/39 

26
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/37 

27
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/41 

28
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30
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شكلت فرقة االتصال المعنية التى أكثر للمسألة وقدمته إلى خالل االجتماع المعنى، أعدت األمانة تحليال مفصال أ
وعلى أساس المعلومات االضافية، . الفردية إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخطالستعراض 

 .وخطة القطاع إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمكنت اللجنة التنفيذية من الموافقة على خطتى 

ما إذا كان تمويل مشروعات تحول ومع مالحظة أن ما كان يقدم إلى اللجنة التنفيذية لم يكن كافيا لتقييم  10
أم ال، وعقب االجتماع الخامس والستين، أعدت األمانة عينة لتبرير  المرحلة الثانية ضروري لتلبية أهداف االمتثال

خطة إدارة إزالة المواد أعدته األمانة لعلى أساس تحليل تفصيلي )مشروعات تحول المرحلة الثانية 
وأحالتها إلى الوكاالت الثنائية والتنفيذية ( لماليزيا قدمت إلى االجتماع الخامس والستين الهيدروكلوروفلوروكربونية

ولتسهيل الرجوع، يرد هذا التحليل في . ذات العالقة لتستخدم عند تقديم مشروعات تحول المرحلة الثانية في المستقبل
 .لفقرات أدناها

 مثال: تحليل مشروعات تحول المرحلة الثانية

من  طن من قدرات استنفاد األوزون 94.5ستقوم خطة قطاع الرغاوي لماليزيا بإزالة  15
طن من قبل شركات تلقت تمويال للتحول من  54.45، بما في ذلك ب141 – الهيدروكلوروفلوروكربون

نسبة المواد أدناه  1ويرد في الجدول . ب141 – روفلوروكربونالهيدروكلوإلى  11 – الكلوروفلوروكربون
الهيدروكلوروفلوروكربونية التى تستهلكها الشركات التى تلقت مساعدة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، كنسبة 

ية في اجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون: مئوية من
 .ب في قطاع الرغاوي141 – قطاع اإلنتاج؛ مجموع استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 .األولالجدول 

 
المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
(طن متري)  

المواد استهالك الشركات من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

التى تم مساعدتها في السابق 

%وأدرجت في المقترحات   

 13.4 515.75  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هالك مجموع خط أساس است

في قطاعات مجموع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلنتاج

271.24 25.4 

 46.9 146.85 في قطاع الرغاوي ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

من قبل الشركات التى  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

 فعال مت مساعدتهات

115.88 59.4 

من قبل الشركات التى  ب282 – الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

 تم مساعدتها في السابق وأدرجت في مقترحات المشروعات

68.86 100 

 

القيمة المقدرة لفاعلية التكلفة بقدرات استنفاد األوزون واألطنان المترية أدناه  0يرد في الجدول  14
المواد المقترحة لتحول المرحلة الثانية بالمقارنة بفاعلية التكلفة المقدرة إلزالة استهالك للمشروعات 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية في شركات إنتاج أخرى في جميع القطاعات
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 .الثانيالجدول 

 قطاع اإلنتاج

المواد 

الهيدروكلوروفلو

 روكربونية

طن من ) االستهالك

قدرات استنفاد 

(األوزون  
ة التكلفة فاعلي

(طن متري)  

فاعلية التكلفة 

طن من قدرات )

استنفاد 

(األوزون  

الهيدروكلوروفلور 1غير عاملة بالمادة  RACشركات 

11 –وكربون  99.44 7.00 127.27 

الهيدروكلوروفلور محلية RACشركات 

11 –وكربون  24.04 7.00 127.27 

الهيدروكلوروفلور رغاوي بوليستيرين المسحوبة بالضغط

  11–بونوكر
 

الهيدروكلوروفلور

 – وكربون

 84.03 5.00 0.60 ب281

الهيدروكلوروفلور مكافحة الحرائق

 250.00 5.00 0.26 212 –وكربون

الهيدروكلوروفلور المذيبات

111 –وكربون  0.05 13.00 185.71 

الهيدروكلوروفلور التحوالت األولي للرغاوي الواردة في المرحلة األولي

ب282 –وكربون  25.74 9.79(*) 89.00 

الهيدروكلوروفلور التحوالت األولي للرغاوي غير الواردة في المرحلة األولي

ب282 –وكربون  5.22 9.79 89.00 

   155.35  المجموع الفرعي للشركات التى لم تتلقي مساعدة

الهيدروكلوروفلور التحوالت الثانية للرغاوي الواردة في المرحلة األولي

ب282 –وكربون  68.86 8.04(*) 73.09 

 التحوالت الثانية للرغاوي غير الواردة في المرحلة األولي

 

الهيدروكلوروفلور

ب282 –وكربون  47.02 9.79 89.00 

   115.88  المجموع الفرعي لتحوالت المرحلة الثانية

     271.23   مجموع قطاع اإلنتاج

ت باستثناء الشركا)مجموع قطاع االنتاج المؤهل في ماليزيا 

     171.79   (1غير العاملة بالمادة 

الذى لم يتلق مساعدة  مجموع قطاع االنتاج المؤهل في ماليزيا

   55.91  في السابق

 .فاعلية التكلفة الحقيقية كما أوصت بها األمانة)*( 

 :0202في المائة في عام  53هدف بيرد أدناه تحليل الحاجة إلى تحوالت المرحلة الثانية لاللتزام  13

طن من قدرات استنفاد  313.73: المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط أساس استهالك  (أ)
  األوزون

 طن من قدرات استنفاد األوزون 142.31: في المائة 53المقدار المطلوب لتحقيق نسبة خفض  (ب)

ات التى لم في قطاع اإلنتاج المؤهل لتمويل الشرك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  (ج)
 طن من قدرات استنفاد األوزون 133.53: تتلق تمويال في الماضي

، يمكن 0202بحلول  طن من قدرات استنفاد األوزون 142.31نظرا ألن البلد يتعين عليه خفض  (د)
 من تحوالت المرحلة الثانية طن من قدرات استنفاد األوزون 03.15أن يأتى مقدار 
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ول أعاله، تكون فاعلية تكلفة الشركات التى مولت في السابق أفضل من ومع ذلك، كما يبين الجد (هـ)
 .مرحلة ثانية التى ليس لها شركاتال

األكثر فاعلية للتكلفة مقيسة بأطنان من قدرات  إن تحوالت المرحلة الثانية المقترحة هي التحوالت:  استنتاج 15
ولهذا، فإن . 0202لهدف عام طاع اإلنتاج لكى يمتثل استنفاد األوزون التى يمكن للطرف المعنى القيام بها في ق

في الشركات التى تم مساعدتها في السابق هى مؤهلة للتمويل طبقا  طن من قدرات استنفاد األوزون 54.45مقدار 
 .52/44للمقرر 

 ----
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