
   توكول مونتلایرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برو
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 
25 March 2013 
 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

  برنامج
  األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

  
  ــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللجن

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الســتون  و التاسعاالجتمـــاع 
 2013 أبريل/نيسان 19-15مونتريال، 

 
 
 
 

 

 مشروع مبادئ توجيھية

لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية    

).ج66/5(المقرر   
 
 
 
 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 
 
 

2 

 مقدمة
 
توجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  مبادئتتضمن ھذه الوثيقة مشروع  .1

صادر عن اللجنة ل(ج) ا66/5إعماال للمقرر المشروع األمانة . وقد أعدت 5الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 
دس والستين. وفي ھذا المقرر، وافقت اللجنة على "أن تطلب من أمانة الصندوق أن تعد، خالل اجتماعھا السا التنفيذية

بالتعاون مع الوكاالت المنفذة مبادئ توجيھية إلعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
ات أخرى لألمانة المقرر تعليم تضمنتثار خالل االجتماع". كما ضوء أي تعليقات الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

ولإلزالة الكاملة  2020بأن عليھا أثناء إعداد المبادئ التوجيھية "أن تدرج خيارات لإلزالة حتى أھداف الرقابة لعام 
وفقا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال". وطلب من األمانة تقديم المشروع األول لھذه المبادئ التوجيھية لالجتماع 

 تنفيذية.التاسع والستين للجنة ال

المقررات والتوجيھات السابقة للجنة التنفيذية فيما يتعلق ولدى إعداد ھذه الوثيقة، أخذت األمانة في االعتبار  .2
الذي يتضمن مخططا  56/16بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتكاليف المقابلة لھا وخاصة المقرر 

تعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومايرتبط بھا من التمويل إلعداد مشروعات االستثمار الملمستويات 
مشروعات. وعالوة على ذلك، جرت أيضا دراسة المشروعات المماثلة الممولة من اللجنة التنفيذية في السابق والتي 

مرحلة إلى  االنتقال من بعمليةتتناول الخطط الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، وتدارست القضايا ذات الصلة 
أخرى (أي خطط إدارة غازات التبريد، وتحديثات ھذه الخطط إلى خطط إدارة اإلزالة النھائية ضمن جملة 

 في ھذه الوثيقة. مشروعات). ويتضمن المرفق األول قائمة بجميع المقررات المشار إليھا

مع شات والمشاورات التي جرت كما استفادت ھذه الوثيقة المقدمة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية من المناق .3
(ج). وجرت مناقشة مشروع مخطط ونھج إعداد وثيقة السياسات ھذه 66/5الوكاالت الثنائية والمنفذة إعماال للمقرر 

. 2013الوكاالت الذي عقد في نھاية يناير/ كانون الثاني  بينمع الوكاالت المنفذة خالل االجتماع التنسيقي المشترك 
 ئية حصيلة تحليل األمانة للوضع الشامل مع مراعاة التعليقات والمالحظات التي تلقيت من الوكاالت.وھذه الوثيقة النھا

الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية خالل  2013كما لوحظ أن جزءا من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .4
حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد للمراالجتماع الثامن والستين عبارة عن دراسة نظرية لمرحلة إعداد المشروع 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، واالختصاصات التي ستوضع صيغتھا النھائية خالل االجتماع التاسع والستين. وقد 
تكون نتائج الدراسة النظرية ذات صلة بوضع الصيغة النھائية لھذه المبادئ التوجيھية لتمويل المرحلة الثانية من إعداد 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. مشروع خطة

 وتتألف الوثيقة من األقسام التالية: .5

المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  اتعرض عام لتمويل إعداد مشروع  :القسم األول
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

المواد عناصر للنظر خالل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة   القسم الثاني:
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  اتمعايير لتحديد األھلية لتمويل إعداد مشروع  القسم الثالث:
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ة ھيكل التمويل الذي يمكن استخدامه لتحديد تكلفة إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزال  القسم الرابع:
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك اإلزالة الكاملة لھذه المواد.
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المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  اتالقسم األول: عرض عام لتمويل إعداد مشروع
  الھيدروكلوروفلوروكربونية والنتائج

  
لمبدأ إلعداد خطط إدارة إزالة المواد كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت أوال على التمويل المسبق من حيث ا .6

بدء ل) لتلبية احتياجات الوكاالت 2008الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع الرابع والخمسين (أبريل/ نيسان 
الناشئة عن المقرر المتعلق باإلزالة المعجلة التي اتفق عليھا  5وضع المشروعات في بلدان المادة ل األولية األعمال
جتماع التاسع عشر لألطراف، كما ووفق على المبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد خالل اال

. وقدم خالل االجتماع الخامس والخمسين 54/39المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية في نفس االجتماع بموجب 
بمستوى تمويل متفق عليه  5المادة  بلدا من بلدان 90من ) تمويال إلعداد مشروعات فردية ألكثر 2008(يوليو/ تموز 

 استنادا إلى االستھالك الجاري من الھيدروكلوروفلوروكربون في كل بلد وقت الموافقة.

على ھيكل تكاليف لتحديد  56/16وخالل االجتماع السادس والخمسين، وافقت اللجنة التنفيذية في المقرر  .7
ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وما يرتبط بھا التمويل إلعداد األنشطة االستثمارية لخطط إدمستويات 

العناصر الخاصة بتمويل إعداد الخطط الشاملة إلدارة إزالة ھذه المواد (باستثناء بلد واحد ھو  تمن أنشطة؛ وحدد
 . وكانت األنشطة المدرجة في تمويل إعداد ھذه الخطط على النحو التالي:54/39الصين) إعماال للمقرر 

لسياسات والتشريعات أي لوضع تشريعات جديدة أو توسيع نطاق الحالية منھا ألغراض اساعدة الم )أ (
، والحصص بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمنتجات التي تحتوي على ھذه المواد

 ؛والتراخيص

 استبيان بشأن استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون وتحليل البيانات؛ )ب (

بما في ذلك  النھائية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضع صيغتھاوضع خطط إدارة إزالة  )ج (
 ؛2015و 2013المرحلة األولى لتلبية تدابير الرقابة لعامي 

إعداد أنشطة استثمارية لقطاعات التصنيع التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة األولى  )د (
 .األنشطة ضرورية من خطة إدارة إزالة ھذه المواد في حالة أن تكون ھذه

 28وفيما بين االجتماعين الخامس والخمسين والحادي والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على ما مجموعه  .8
بلدا. ويشمل ذلك أمواال  144مليون دوالر أمريكي إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تماشيا مع ية في خطط لكل من العناصر االستثمارية وغير االستثمار
مليون دوالر أمريكي إلعداد  20.4ومن بين ھذه الموافقات، كان  .56/16ھيكل التكاليف الموافق عليه في المقرر 

لمقرر للتصنيع تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون والمحددة في امشروعات االستثمار في خمسة قطاعات فرعية 
لتكلفة تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويوافق عليھا . ولم يتفق على المبادئ التوجيھية النھائية 56/16

التوجيھية للتكاليف األساس الذي اعتمد عليه  من جانب اللجنة التنفيذية إالّ خالل االجتماع الستين. وتشكل ھذه المبادئ
 اعتبارا من االجتماع الحادي والستين.زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة في الموافقة على خطط إدارة إ

لالجتماع التاسع والستين  ) المقدمةUNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6وتتضمن خطة األعمال المجمعة ( .9
نية لكثير من طلبات لتمويل إعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

مليون دوالر أمريكي. وأدرجت  15.3لھذه األنشطة  2015-2013اإلجمالية لفترة خطة األعمال البلدان. وتبلغ التكلفة 
 ).2020-2013مليون دوالر أمريكي ( 25.9يبلغ مجموعھا  2020الوكاالت كذلك طلبات متوقعة حتى عام 

لإلسراع باألنشطة المتعلقة  5ر المساعدة لبلدان المادة وأبدت اللجنة التنفيذية التزامھا وعزمھا على توفي .10
إلعداد المشروعات. وفي ذلك الوقت،  الھيدروكلوروفلوروكربون من خالل الموافقة على األموال الالزمة بإزالة

 بمايلي:كانت تسود حالة من عدم اليقين البالغ بالنسبة لغالبية البلدان تتسم 
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غير معروفة بالنسبة ألي بلد في ذلك الوقت.  لوروكربونللھيدروكلوروفكانت خطوط األساس  )أ (
 ؛2010و 2009وكان سيجري حساب خطوط األساس استنادا إلى متوسط االستھالك في 

لم تكن ھناك بيانات محدثة وموثوق بھا عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع في  )ب (
 ھذه البلدان؛

ھذا النظام إلى  لم يمتداخيص المواد المستنفدة لألوزون، في حين كان لدى معظم البلدان نظام لتر )ج (
الرقابة على واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وصادراتھا. ومن ثم فإن بيانات استھالك 

استنادا إلى أفضل  7بموجب المادة وإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون (حيثما تنطبق) كانت تبلغ 
 ؛1في كثير من الحاالتالتقديرات ولم يكن موثوق بھا 

كفاءة الطاقة المتاحة  قالنقص الواضح في البدائل المتطورة والفعالة من الناحية التكاليفية والتي تحق )د (
من غير المواد المستنفدة لألوزون لتحل مكان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بعض 

 االستخدامات؛

عات التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون نقص الوعي والمعلومات عن البدائل ومشاركة القطا )ه (
 وأصحاب المصلحة في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس جدول زمني معجل؛

  عدم توافر مبادئ توجيھية لتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون. )و (

 137وكربونية لعدد ونتيجة لتمويل إعداد المشروعات، أعدت خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور .11
). 2012بلدا ووافقت عليھا اللجنة التنفيذية من االجتماع الستين إلى االجتماع الثامن والستين (ديسمبر/ كانون األول 

التي ينخفض فيھا حجم  تلكبلدان غير ل 52لبلدان ينخفض فيھا حجم االستھالك و 83ومن بين ھذه الخطط، كان ھناك 
في المائة) في استھالك  10(الخفض بنسبة  2015(التجميد) و 2013األقل أھداف  على تحققبأھداف  االستھالك.

عالج بالفعل خفض تالھيدروكلوروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال، غير أن غالبية كبيرة من ھذه البلدان 
بواسطة تسعة بلدان.  في المائة من خطوط األساس بما في ذلك اإلزالة الكاملة 10استھالك ھذه المادة بما يتجاوز 

لخطط إدارة إزالة المواد ويتضمن المرفق الثاني تحليال مفصال إلعداد مشروعات المرحلة األولى 
التي لديھا خطط إدارة إزالة موافق  5الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويتضمن المرفق الثالث قائمة بجميع بلدان المادة 

ألغراض االمتثال، ونقاط البدء  ايدروكلوروفلوروكربون لديھاألساس للھ ، خطضمن جملة أمورعليھا وتبين، 
الخاصة بھا، وكمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق على إزالتھا، واالستھالك المؤھل الباقي ومجموع 

 والمرحلة األولى من ھذه الخطط.التمويل المتلقي إلعداد خطط إدارة اإلزالة 

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليھا بالفعل، واستنادا إلى تحليل محتوى  .12
 ومراعاة العناصر الممولة خالل إعداد المرحلة األولى من ھذه الخطط، لوحظت الجوانب التالية:

قدم التمويل الخاص بإعداد اإلستراتيجية الشاملة، ووضع السياسات كجزء من أموال إعداد  )أ (
التي لديھا خطط إدارة  5جميع بلدان المادة ة اإلزالة. وكان من نتيجة ذلك، أن مشروعات خطط إدار

ساري المفعول للواردات من  وطني اإلزالة لديھا نظام تراخيص وحصص
قادر على ضمان امتثال البلد ،الھيدروكلوروفلوروكربون، وحيثما ينطبق، اإلنتاج والصادرات 

 ؛63/17للمقرر روتوكول مونتريال إعماال إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب ب

توفر جميع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحليال محدثا لمستويات استھالك  )ب (
االستھالك استنادا إلى استبيانات شاملة ھذه المواد في البلد فضال عن توزيعھا فيما بين قطاعات 

األساس لنقاط البدء للتخفيض قل. وتوفر االستبيانات على األ 2011أجريت في البلد والصالحة حتى 

                                                      
طلب رسميا، خالل إعداد خطط إدارة اإلزالة، من أمانة األوزون تغيير بيانات  5وقد ظھر ذلك من خالل حقيقة أن عددا كبيرا من بلدان المادة   1

 .7قبل ذلك بموجب المادة  أبلغتنت قد مستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون التي كا
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الحكومات المعنية. وفي عدد  اوافقت عليھ التىالتجميعي في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 وبعد ذلك خطوط األساس للبلدان؛ 7ھذه االستبيانات لتعديل بيانات المادة من الحاالت، استخدمت 

ذي أجرى خالل إعداد خطط إدارة إزالة المواد واستنادا إلى االستبيان الدقيق ال )ج (
أعدت استراتيجيه جامعة لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إعماال للجدول الزمني لإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال كحد أدنى مع وصف أنشطة اإلزالة 
وافق عليھا جميع أصحاب المصلحة. غير أن واعتبارات التكاليف للمرحلة األولى التي  الرئيسية

بعض ھذه الخطط يقدم خطة عمل شاملة تتجاوز المرحلة األولى مع بعض التوقعات بالتمويل في 
 ؛المرحلة أو المراحل التاليةالمستقبل لتنفيذ أنشطة 

غيرھا من أصحاب وجرى ضمان مشاركة قطاعات مستخدمي الھيدروكلوروفلوروكربون  )د (
التي ذ اإلستراتيجية الجامعة المتفق عليھا نتيجة لعملية التشاور الواسعة النطاق المصلحة في تنفي

 .تمت خالل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  عناصر للنظر خالل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛  القسم الثاني:
 

دئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتضمنة في تماشيا مع المبا .13
المتوقع أن تحدد ھذه الخطط استراتيجيه طويلة  من  والتي تروج لنھج مرحلي إلزالة ھذه المواد، كان 54/39المقرر 

لتحقيق اإلزالة الشاملة لھذه المواد. كما  توجيھا شامال مع قائمة بإجراءات أساسية يضطلع بھا البلد المعنياألجل توفر 
ق أول عمليتي رقابة يالمرحلة األولى الكاملة اإلعداد التي تحدد األنشطة/ المشروعات والتمويل الالزم لتحقتتضمن 

 إلزالة ھذه المواد. 2015و 2013في 

/ إنتاج ولدى استكمال المرحلة األولى، كان من المتوخي أن تعالج المرحلة الثانية استھالك .14
في المائة. وفي الحاالت التي يكون لدى  10الھيدروكلوروفلوروكربون فيما يتجاوز متطلبات التجميد، والخفض بنسبة 

كميات صغيرة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون تقتصر على قطاع الخدمة فقط، وقد ترغب في إزالة البلدان 
ير الرقابة في المرحلة األولى، يمكن معالجة االستھالك المؤھل المتبقي استھالك ھذه المادة قبل الوقت الذي تحدده تداب

 تحقق مردودية التكاليف على أن يخضع ذلك لتوافر التكنولوجيات التي قد تطبق على قطاع خدمة التبريد. ةبطريق

و التصنيع، الخدمة  ىوبالنسبة للبلدان األكبر التي لديھا استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون في كل من قطاع .15
تتضمن المرحلة الثانية أنشطة ترتكز على ھذين القطاعين اللذين تمت معالجتھما في المرحلة األولى استنادا إلى 
التطورات الحالية  في التكنولوجيات الخاصة ببدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالنسبة لبعض ھذه البلدان، 

ين متبقيين باإلضافة إلى وضع استراتيجيه لقطاع خدمة التبريد حيث أدرجت قطاعيقد يتألف ذلك من خطة أو خطتين 
 أنشطة محدودة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

اال المعلومات اإلضافية المطلوبة إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعم
  54/39للمقرر 

نظرا لإلستراتيجية الجامعة وخطة العمل وأنشطة اإلزالة المتضمنة في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة  .16
تعالج المرحلة الثانية من ھذه الخطط ما يقرب من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، من المتوقع أن 

من غير البلدان التي ينخفض  15من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك و بلدا 80( 5بلدا من بلدان المادة  95
فيھا حجم االستھالك) ما تبقى من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء، وتلك 

ى بالنسبة للبلدان التي لديھا المعتمدة على ھذه المواد التي لم تعالج في المرحلة األولالمتبقية من قطاعات التصنيع 
 تصنيع للھيدروكلوروفلوروكربون.

إالّ أنھا لم تغط بصورة كاملة في  54/39كما سيتعين إدراج بعض العناصر التي جرى تحديدھا في المقرر  .17
 التقديم األول، وتعالج ھذه في الفقرات التالية: 
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من الھيدروكلوروفلوروكربون التي لديھا استھالك  وضع خطة لقطاع الخدمة للبلدان المتوسطة والكبيرة االستھالك
 التصنيع. والخدمة  ىفي كل من قطاع

لم يتضمن تمويل إعداد المشروعات للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  .18
البلدان غير البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك والتي لديھا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

كلوروفلوروكربون في كل من قطاع الخدمة وقطاع التصنيع أي نص محدد لوضع نھج لقطاع الخدمة بالنظر للھيدرو
 2013الخفض في ) لتحقيق خطوات 15(و)(60/44إلى األولوية التي كانت ممنوحة لقطاع التصنيع إعماال للمقرر 

إزالة  الكلوروفلوروكربون الوطنية إلى . وفي ذلك الوقت، كان يسود فھم بأنه قد تم خالل االنتقال من خطط 2015و
 أصحابخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، إدراج جزء من قطاع الخدمة بالفعل بالنظر إلى أن 

طلب من البلدان تطبيق ضوابط على الواردات من الصلة بھا. وعالوة على ذلك،  أو وثيقى الصلةھم ذاتھم  المصلحة
وخاصة بالنسبة ألجھزة تكييف الھواء للحد من نمو بالھيدروكلوروفلوروكربون في مرحلة مبكرة األجھزة العاملة 

 في قطاع الخدمة. 22-الطلب على الھيدروكلوروفلوروكربون

اللجنة التنفيذية في عدد من الحاالت على أنشطة لمعالجة قطاع الخدمة في المرحلة األولى وافقت وفي حين  .19
واد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير تلك التي ينخفض فيھا حجم االستھالك حيث تبين من خطط إدارة إزالة الم

تنفيذ خطط اإلزالة الوطنية، وخفض اتجاه النمو في أنھا تحتاج إلى المحافظة على قوة الدفع التي تحققت خالل 
لى من خطة إدارة إزالة المواد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة، لم يتم خالل المرحلة األو

الھيدروكلوروفلوروكربونية وضع استراتيجيه شاملة وخطة عمل لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 
وسيتعين معالجة ذلك لدى إعداد المرحلة الثانية من ھذه الخطط؛ مع مراعاة أن القطاع قطاع الخدمة بصورة كاملة. 

حين أن ھذا النھج . وفي 22-ھزة تكييف الھواء العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربونيرتبط إلى حد كبير باستيراد أج
سوف يتطلب بعض التنقيحات والتحديثات للبيانات األولية التي جمعت بالفعل خالل المرحلة األولى، سوف تأخذ 

أصحاب المصلحة في بين  ط حقيقة أن الدعم قد قدم بالفعل إلنشاء بنية أساسية تربعملية إعداد المشروع في االعتبار 
ھذا القطاع الفرعي. وينبغي تقديم مبررات قوية  لھذا العمل اإلضافي الالزم للتدليل على الحاجة إلى تمويل إضافي 

 لھذه األنشطة.

  الحاجة إلى إستراتيجية شاملة للمرحلة الثانية

في المائة بعد  100المعجلة (حتى في حالة اختيار بلد من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك اإلزالة  .20
نظم التراخيص) والتكنولوجيات المقيمة واجتماعات أصحاب )، قد يتعين تغيير السياسات (بما في ذلك 2020عام 

 المصلحة التي تعقد.

أھلية تمويل متبقية  ،غير تلك التي ينخفض فيھا حجم االستھالك باستثناء أربعة 52ولدى جميع البلدان البالغة  .21
منھا اتفاقات تشكل خفضا بأكثر من  35في المائة من خط األساس على الرغم من أن لدى  35جة الخفض بنسبة لمعال
استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون في كل من قطاعي الخدمة في المائة. وبالنسبة للبلدان الكبيرة التي لديھا  10

ت اإلضافية ألصحاب المصلحة، وتقييم التكنولوجيا بعض االجتماعاوالتصنيع، قد يتطلب إعداد المرحلة الثانية 
 وتحديد مدى الحاجة إلى اإلزالة المعجلة.

 األنشطة المتبقية في قطاع التصنيع

تتألف األنشطة الرئيسية المدرجة في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  .22
مشروعات استثمارية يھا حجم االستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربونية للعديد من البلدان غير تلك التي ينخفض ف

 بالدرجة لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع التصنيع. وتركز ھذه المشروعات
األولى على قطاع الرغاوي بالنظر إلى أنه أحد االستخدامات الذي توجد له بدائل مقبولة تقنيا، مع انخفاض القدرة 

العالمي في حين أن عددا قليال منھا يتضمن بعض المشروعات في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف  على االحترار
إزالة في جميع القطاعات التي ووفق الھواء. والحظت األمانة كذلك أن بعض خطط إدارة اإلزالة لم يتضمن أنشطة 

البيانات األولية وتحديد المشروعات قد لھا على أموال إلعداد المشروعات، ولذا فإن من المفترض أن عملية جمع 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 
 
 

7 

أنشطة اإلزالة في ھذه القطاعات في المرحلة  دفإذا كان األمر سيحتاج إلى أي تمويل إضافي إلعدااستكملت بالفعل. 
 قوية للحاجة إلى ذلك.الثانية لخطط إدارة اإلزالة، البد من تقديم مبررات 

م لالستعاضة عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقد حقق الكثير من البدائل التي يمكن أن تستخد .23
استثمارات جديدة وومبادرات القطاع الخاص، أاإلزالة من خالل خطط إدارة  إمافي عدد من البلدان  موطىء قدم قوى

للحالة الراھنة (مستوى االستخدام، توافر  سىفھم أسا تكوينأو لتحل مكان المواد الكلوروفلوروكربونية. ويتعين 
والصندوق المتعدد أمن جانب الحكومات سواء  عارف) لمختلف بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون في كل بلد الم

األطراف لتقييم األنشطة اإلضافية الالزمة لالنتقال من الھيدروكلوروفلوروكربون إلى البدائل. ويمكن بعد ذلك جمع 
ت البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون لعمليات االنتقال االستخدام الجاري للتكنولوجياالمعلومات، إذا لزم األمر، عن 

يتعين أيضا فھم البدائل المستخدمة في لرغاوي البوليوريثان والبوليسترين المسحوبة بالضغط في ھذه القطاعات. وقد 
واء عمليات االنتقال في أي من قطاع تكييف الھواء أو التبريد، واالستخدام الحالي في أجھزة التبريد وتكييف الھ

المرحلة األولى من خطط إدارة اإلزالة لقطاع الخدمة، حاالت  وقطاع الخدمة. فعلى سبيل المثال، لم يجر في عدد من 
وقد  توفر المرحلة الثانية المزيد من المعلومات ،تحديد ھوية غازات التبريد التي ستستخدم في أنشطة إعادة التھيئة 

 ل إليه استخدامھا.الملموسة عن ھذه البدائل والمدى الذي وص

ويتوقع أن يقدم تمويل إعداد المشروعات ألنشطة اإلزالة في أي قطاع جديد يدرج في المرحلة الثانية  .24
 .56/16في المقرر  ةالواردباستخدام المبادئ التوجيھية الحالية للتمويل 

 المعلومات األخرى ذات الصلة بالمرحلة الثانية

 الية الممكنةمصادر التمويل المشترك والحوافز الم

(ح) من البلدان والوكاالت استكشاف الحوافز 54/34تتطلب قضية التمويل المشترك المتضمنة في المقرر  .25
خطط إدارة إزالة المواد وفرص الموارد اإلضافية  لتعظيم المنافع البيئية من  ،المالية الممكنة

الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف.  19/6(ب) من المقرر 11الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة 
الخطط قد أشار إلى الحاجة إلى التمويل المشترك، لم يقدم سوى عدد قليل للغاية من وفي حين أن الكثير من ھذه 

في تلك الخطط التي نوقشت لم يتم  . وبھا مواصلة استكشاف ھذا التمويل المشترك المقترحات بشأن الكيفية التي يمكن
ومختلفة قيد اإلعداد ذات صلة بالمنافع إالّ في سياق صكوك مالية جديدة  ذلك  تناول فيھا قضية التمويل المشترك، 

 ، ومن ثم يتعين استكشاف نھجالمناخية. وقد تبين أن ھذه اآلليات التتوافق مع متطلبات الصندوق المتعدد األطراف
جديدة للمرحلة الثانية. ويسري ذلك على عدد كبير من خطط إدارة اإلزالة حيث أشير إلى أن المقترحات والنھج 

 المرحلة األولى سوف تعد في المرحلة الثانية.النوعية لتحقيق األموال والمنافع فيما يتجاوز 

 توافر معلومات كافية بشأن التمويل المشترك. كما قد تنظر ويمكن للمرحلة الثانية من ھذه الخطط أن تضمن .26
في المدى الذي يمكن أن تعالج عنده المنافع التي تتجاوز تلك المرتبطة بقيمة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تنفيذ ھذه  بقدرات استنفاد األوزون من خالل الحوافز المالية وفرص التمويل المشترك، والكيفية التي يمكن بھا
الموارد، والتقارير المقدمة من البرامج. وينبغي أن تؤخذ في االعتبار األموال التي خصصتھا اللجنة التنفيذية لتعبئة 

 الوكاالت الخبرات المكتسبة في ھذه العملية لدى وصف ذلك في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 لة الھيدروكلوروفلوروكربونالمنافع المشتركة للمناخ من إزا

أشارت اللجنة التنفيذية خالل االجتماعين الثالث والخمسين والرابع والخمسين إلى ضرورة أن تستوعب  .27
د على وفيما يتعلق بمعالجة المنافع التي تع 19/6خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية روح المقرر 

في االعتبار  19/6ھذه الخطط المقرر أخذت بعض حاالت المرحلة األولى من المناخ لدى النظر في البدائل. فقد 
لضمان أن تستخدم البدائل المأمونة من الناحية البيئية وما يتصل بھا من تكنولوجيات في تنفيذ مشروعات االنتقال لدى 

لمناخية للبدائل مقابل المواد نظر مدى توافر التكنولوجيات والتكاليف. وفي حين أن المعلومات بشأن مقارنة المنافع ا
 الحاالت، فإن ذلك تم بطريقة أولية للغاية.الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أدرجت في بعض 
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وقد طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد مؤشر للصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار المناخية يمثل أداة  .28
يات البديلة المختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويمكن تعديل نتيجة للتكنولوجتيح نظر اآلثار على المناخ ت

وقررت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا ھذه األداة بسھولة مع توافر التكنولوجيات أو المواد الكيميائية البديلة الجديدة 
إدارة إزالة المواد  خططالسابع والستين ضرورة وضع الصيغة النھائية لھذه األداة واستخدامھا في عملية 

من المعلومات. وسوف  المزيد UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/34 الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتحتوي الوثيقة
لتحديد المنافع المناخية التي تتحقق خالل المرحلة يستخدم مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار المناخية 

 الثانية من خطة إدارة اإلزالة.
  

لى ماتقدم، جرى نشر نتائج عدد من المشروعات التدليلية التي تبحث عن البدائل التي تنخفض فيھا وعالوة ع .29
والوكاالت الثنائية  5التنفيذية. وجرى تشجيع بلدان المادة القدرة على االحترار العالمي والتي وافقت عليھا اللجنة 
 الالزمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والمنفذة على استخدام ھذه النتائج لتيسير اختيار التكنولوجيا

ويمكن إدراج بعض أو جميع األنشطة المشار إليھا أعاله، إذا رأت اللجنة التنفيذية مالءمتھا، في المرحلة  .30
 الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد القسم الثالث: معايير لتحديد األھلية لتمويل إعداد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

من خطط إدارة اإلزالة في اتفاقاتھا مع  عليھا التي لديھا مرحلة أولى موافق 5بلدا من بلدان المادة  137التزم  .31
استھالكھا من  أساس طذية على إجراء خفض في استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون من خطاللجنة التنفي

 .1في المائة واإلزالة الكاملة على النحو المبين في الجدول  10الھيدروكلوروفلوروكربون يتراوح بين 

التي  5: مستوى الخفض من خطوط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون التي وافقت عليھا بلدان المادة 1الجدول 
 موافق عليھا ربونيةلديھا خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

  

 الخفض من خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون
 البلدان

التي ينخفض فيھا 
 حجم االستھالك

ينخفض غير تلك التٮ
 فيھا حجم االستھالك

 المجموع

 23 17 6 2015في المائة بحلول  10
 17 17  *في المائة 35في المائة وأقل من  10أكثر من 

 85 15 70  2020بحلول  في المائة 35
 2 2  *في المائة 35أكثر من 

     2025بحلول  في المائة 65
 1 1  *في المائة 65أكثر من 

 9  9 اإلزالة الكاملة
 137 52 85 المجموع

 .2020وقبل  2015إزالة مقترحة بعد   (*)
 

في  5دان المادة واستنادا إلى مستويات الخفض في استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربون التي وافقت عليھا بل .32
أن يطلب التمويل الالزم إلعداد المرحلة الثانية من الخطط المرحلة األولى من خططھا إلدارة اإلزالة، يمكن توقع 

 على النحو التالي:

شھرا بعد الموافقة على  12وليس قبل  2015يناير/ كانون الثاني  1قبيل موعد االمتثال في  )أ (
التي لديھا التزامات  23عددھا إدارة اإلزالة للبلدان البالغ  الشريحة الثانية إلى األخيرة من خطة

 في المائة مع مراعاة مايلي: 10بنسبة بخفض استھالك خط األساس 

يمكن أن تلتزم البلدان الستة التي ينخفض حجم استھالكھا بخفض خطوط أساسھا من  )1(
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مونتريال أو الھيدروكلوروفلوروكربون إما إلى المستويات المطلوبة بموجب بروتوكول 
في  67.5أو أكثر من  2020في المائة بحلول عام  35إلى مستويات أعلى (أي أكثر من 

 ؛2025و 2020) أو حتى الوصول إلى اإلزالة الكاملة فيما بين 2025عام المائة بحلول 

ينخفض فيھا حجم  غير تلك التىمن البلدان  17يمكن أن تلتزم البلدان البالغ عددھا  )2(
في المائة كحد  35ض خطوط أساسھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة االستھالك بخف

بحسب مستوى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة وتوزيعھا  2020أدنى في 
 القطاعي.

اينخفض فيھا حجم غير تلك التى من البلدان  17، بالنسبة للبلدان البالغة 2017و  2013فيما بين  )ب (
من في المائة  10مت بخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بأكثر من االستھالك والتي التز

. يمكن للعديد من ھذه البلدان من خالل المرحلة الثانية من 2020و 2013خطوط أساسھا فيما بين 
اإلزالة أن تحقق اإلزالة الكاملة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خططھا إلدارة 

 65.5في استھالكھا من خط األساس تقترب من أو تزيد عن تزام بتخفيضات التصنيع، ومن ثم االل
الجامعة التي يرد وصف لھا  إلستراتيجيتھاوفقا ويمكن لبلد واحد (تركيا) . 2025في المائة قبل عام 

من خالل تنفيذ المرحلة الثانية من ھذه الخطط. وفي المرحلة األولى من خطتھا إلدارة اإلزالة، 
 ؛لة الكاملة الستھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربوناإلزاتحقيق 

التي التزمت بخفض استھالك خط أساسھا من  85بالنسبة للبلدان البالغ عددھا  2018من  )ج (
. غير أنه إذا 2020يناير/ كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

ى من خطتھا إلدارة اإلزالة أن تحقق اإلزالة المعجلة قررت بعض البلدان خالل تنفيذ المرحلة األول
) يمكن طلب 2030بدال من  2025بروتوكول مونتريال (أي في موعد يسبق ذلك المطلوب بموجب 

 ؛2014إعداد المشروع في 

ويل إعداد المشروعات مقدم للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة إلى مأي رصد متبقي من ت يعاد )د (
 الثانية.د األطراف قبل النظر في طلب تمويل إعداد مشروعات المرحلة الصندوق المتعد

وقد لوحظ أن توقيت تقديم طلبات تمويل إعداد مشروعات خطة إدارة اإلزالة يتوافق بصورة وثيقة مع  .33
 في تنفيذ المرحلة األولى.استكمال أو على األقل مع تحقيق تقدم مسبق 

 لمعاييرالقسم الرابع: ھيكل التمويل المقترح وا

يتحدد ھيكل تمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا من اللجنة  .34
استنادا إلى عنصرين رئيسيين في خطة إدارة إزالة المواد  56/16التنفيذية بموجب المقرر 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية:

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضع استراتيجيه شاملة (جامعة) لخطة إدارة إزالة )أ (

 .إعداد المشروعات االستثمارية المطلوبة لتحويل قطاع التصنيع في المرحلة األولى )ب (

وجرى تحديد األنشطة الالزمة لوضع ھذين العنصرين وتخصيص تكاليفھا بالحدود القصوى المحددة استنادا  .35
). كما تضمن 2007لعام  7الوقت (أي بيانات المادة ك إلى أحدث استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون للبلدان في ذل

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب السياسات التمويل الالزم إلعداد اإلستراتيجية الشاملة الحاجة إلى إدراج 
القائمة الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون (أي تراخيص وحصص االستيراد والتصدير، والحظر على والتشريعات 

المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون) وإلجراء استبيان وطني عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ألجھزة ا
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعه فيما بين القطاعات وإعداد اإلستراتيجية الشاملة لخطط إدارة 
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التمويل المتفق عليھا لالضطالع باألنشطة  مستويات 22. ويبين الجدول 54/39ووضع صيغتھا النھائية وفقا للمقرر 
 الالزمة إلعداد المشروعات لإلستراتيجية الجامعة.

: مستويات التمويل المتفق عليھا إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 2الجدول 
 56/16  المقرر

 
 التمويل بالدوالرات األمريكية2007ون في مجموعة البلدان وفقا الستھالك الھيدروكلوروفلوروكرب

 30,000 االستھالك الصفري
/ أطنان بقدرات استنفاد األوزون 6فقط أو أقل من  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  سنويا
85,000 

طن بقدرات استنفاد األوزون  100أطنان بقدرات استنفاد األوزون و 6االستھالك فيما بين 
 سنويا

150,000 

 195,000 طن بقدرات استنفاد األوزون/ سنويا 100االستھالك األعلى من 
 

كما قدم التمويل إلعداد مشروعات استثمارية إلزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع  .36
 30,000منشئات التصنيع التي سيتم تحويلھا (أي . وقد ووفق على ذلك على أساس عدد 56/16بموجب المقرر 

منشأة  14أمريكي لثالث إلى  دوالر 80,000دوالر أمريكي لمنشئتين و 60,000والر أمريكي لمنشأة واحدة ود
منشأة حتى مستوى تمويل أقصى يستند إلى استھالك البلدان من  14دوالر أمريكي ألكثر من  150,000و

طن  100ديھا استھالك يقل عن أمريكي للبلدان التي ل دوالر 100,000 (أي 2007الھيدروكلوروفلوروكربون في 
 وبقدرات استنفاد األوزون) طن 300و  101دوالر أمريكي لالستھالك بين  200,000بقدرات استنفاد األوزون و

والر أمريكي د 300,000و طن بقدرات استنفاد األوزون  500و 301والر أمريكي لالستھالك بين د 250,000
 1000أمريكي لالستھالك الذي يزيد عن  دوالر 400,000األوزون، واستنفاد  بقدرات 1,000و 501لإلستھالك بين

ويتضمن التقديم الشامل لخطة إدارة اإلزالة تفاصيل عناصر كل من المكونين فضال  طن بقدرات استنفاد األوزون).
 عن متطلبات التميل المقابلة لھا

نية النھائية للمرحلة األولى بوضوح وتبين الموافقات على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو .37
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيجري إزالتھا بواسطة كل بلد في خطته إلدارة إزالة  الكميات المحددة

بعد  5من ھذه المواد في بلدان المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يتيح حساب االستھالك المؤھل المتبقي 
 المتبقي المؤھل.ط األساس. ويتضمن الجدول التالي عدد البلدان واستھالكھا خفضھا من خ

                                                      
بشأن العرض العام للقضايا المحددة أثناء نظر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17والمرفق الرابع من الوثيقة  15إلى  9ننضمن الفقرات من   2

 المشروعات تحليال شامال لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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  : موجز للبلدان واالستھالك المؤھل المتبقي بعد الموافقة على المرحلة األولى3الجدول 
 من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
  األطنان بقدرات استنفاد األوزوناالستھالك المتبقي المؤھل من الھيدروكلوروفلوروكربون ب

 المجموع

  5 إلى  0 
بقدرات أطنان 

 استنفاد األوزون

بقدرات   5>
استنفاد األوزون 

 أطنان  10 إلى 
بقدرات استنفاد 

 األوزون

 50 إلى  10> 
بقدرات  اطن

 استنفاد األوزون

 100 إلى   50> 
بقدرات  اطن

 استنفاد األوزون

 1,500 إلى 100> 
ستنفاد بقدرات ا اطن

 األوزون

 1,500< أكثر من
طن بقدرات 

 استنفاد األوزون

البلدان التي 
ينخفض فيھا 

 حجم االستھالك

67 11 7 0 0 0 85 

البلدان غير 
البلدان التي 

ينخفض فيھا 
 حجم االستھالك

1 2 18 11 19 1 52 

 137 1 19 11 25  13 68المجموع

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تكون بلدان بعد استكمال اإلعداد للمرحلة األولى من خطط إ .38
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولديھا بيانات أفضل تجھيزا بالسياسات والتشريعات المحدثة التي تعالج  5المادة 

التقنية  ارة بشأن المعلوماتنأفضل است، متينة عن الھيدروكلوروفلوروكربون موزعة في مختلف قطاعات االستھالك 
الثانية من خطط والتكاليفية عن التكنولوجيات البديلة المتوافرة تجاريا، والعناصر التي توفر أساسا فنيا لوضع المرحلة 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتتضمن ھذه الخطط أيضا استراتيجيه جامعة تبين االتجاه الخاص 
تمويل تقديم  لن يلزم  هكل بلد. واستنادا إلى ھذه المعلومات يمكن االستنتاج بأن بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في

جمع البيانات إلى استمرار  بالنظرإضافي إلعداد اإلستراتيجية الشاملة لھذه الخطط على األقل للمرحلة الثانية 
 وتجميعھا خالل تنفيذ األنشطة في المرحلة األولى.

ي نفذت إلعداد المرحلة األولى من خطط إدارة اإلزالة تحتاج إلى تحديث وقد تكون ھناك بعض األنشطة الت .39
الثانية. ويأخذ ذلك في االعتبار المتطلبات الواردة في بعض الحاالت لجمع بيانات و/أو مراجعة خالل إعداد المرحلة 

من البيانات المتوافرة حاليا تستند إلى تلك الواردة في القسم الثاني من ھذه الوثيقة، وضرورة التحقق ومعلومات جديدة 
 .لتحديثھا قدر المستطاع ولتحديث اإلستراتيجية الشاملة لخطط إدارة اإلزالة مع أخذ المعلومات المجمعة في االعتبار

واتساقا مع النھج الذي اتخذ خالل االجتماع الخامس والخمسين، ينبغي أن يستند نظر تمويل إعداد  .40
لة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى األنشطة ستراتيجية المرحبشأن إالمشروعات 

الالزمة لتحقيق المعلومات اإلضافية. وينبغي أن يأخذ ذلك أيضا في االعتبار االستھالك المؤھل المتبقي من 
تكاليف اإلشارية إلعداد يلي ال فيما 4الھيدروكلوروفلوروكربون في البلدان مقابل المرحلة األولى. ويقترح الجدول 

استراتيجيه المرحلة الثانية من ھذه الخطط بشرط أن تدعم كل تقديم مبررات قوية بشأن الحاجة إلى معلومات إضافية 
 واألنشطة التي سيضطلع بھا.
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  التكاليف المقترحة إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: 4الجدول 

  الحد األقصى (بالدوالر األمريكي) استنادا إلى االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون النشاط
أطنان بقدرات  5 إلى  0 

استنفاد األوزون في قطاع 
  خدمة التبريد فقط

أطنان بقدرات  10 إلى  5 > 
استنفاد األوزون من 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 دمة فقطفقط في قطاع الخ

  50 إلى  10 > 
طنا بقدرات استنفاد 

 األوزون

  100 إلى  50> 
طنا بقدرات استنفاد 

 األوزون

 1,500 إلى  100> 
طن بقدرات استنفاد 

 األوزون

 1,500< أكثر من
طن بقدرات 

 استنفاد األوزون

 0 0 0 0 0 0 مساعدات السياسات
االستبيانات وجمع 

 البيانات وتحليلھا
5,000 10,000 20,000 30,000 40,000  

تحديث استراتيجيه 
المرحلة الثانية 
ووضع صيغتھا 

 النھائية

15,000 20,000 30,000 40,000 50,000  

النظر بصورة  US$20,000 US$30,000 US$50,000 US$70,000 US$90,000 مجموع الفرعيال
 افرادية

إعداد مشروعات 
االستثمار إعماال 

 56/16للمقرر 

* * * * *  

 .56/16تحدد على أساس المعايير الخاصة بإعداد مشروعات االستثمار الواردة في المقرر  *
 

ويشير الجدول أعاله إلى أن التمويل الذي يزيد عن ذلك المبين أعاله قد يتوافر للبلدان إلعداد مشروعات  .41
نشطة االستثمار ألي بلد للتمويل األقصى المؤھل لوضع أأيضا الحدود القصوى  56/16االستثمار. ويحدد المقرر 

لديه قطاع تصنيع يستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى استھالك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون 
. وقد يتعين تعديل ذلك ليأخذ في االعتبار االستھالك المؤھل المتبقي للبلدان وليس االستھالك الشامل من 2007في 

 ھذه المادة.

 التوصيات
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيمايلي: .42

بشأن مشروع المبادئ التوجيھية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33أن تحاط علما بالوثيقة  )أ (
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة 

اإلستراتيجية للمرحلة الثانية من خطط أن تدرج في عملية وضع الخطة  5أن تطلب من بلدان المادة  )ب (
النھائية كحد أدنى، أھداف الرقابة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضع صيغتھا 

ذلك الملتزم به في المرحلة األولى من خططھا على أساس الفھم أنه  تتجاوزلبروتوكول مونتريال 
في المائة في المرحلة  100ي ذلك اإلزالة الكاملة (أي إذا قررت البلدان التزامات إزالة إضافية بما ف

بجانب اعتبارات التكاليف األولى) عليھا أن تظھر مستوى التزام وطني قوي لدعم اإلزالة المعجلة 
 لتحقيق تلك االلتزامات؛

علما بأنه يمكن تقديم طلبات تمويل إعداد المرحلة الثانية من مشروع خطط إدارة إزالة  طأن تحا )ج (
 :د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموا

الموافقة على الشريحة الثانية إلى األخيرة من المرحلة األولى  بعدعام  عن في موعد اليقل )1(
التي التزمت  5إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة من خطط إدارة 

ئة في في الما 10بخفض استھالك خط األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
 ؛2015

استھالكھا من خط األساس التي التزمت بخفض  5لبلدان المادة  2014من عام  )2(
وفقا لمقرر  2020و 2015في المائة فيما بين  10للھيدروكلوروفلوروكربون بأكثر من 
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خطط إدارة إزالة المواد اللجنة التنفيذية الذي وافق على المرحلة األولى لكل منھا من 
 بونية؛الھيدروكلوروفلوروكر

التي التزمت بخفض استھالكھا من خط األساس  5لبلدان المادة  2018ابتداء من  )3(
 ؛2020في المائة في  35بنسبة للھيدروكلوروفلوروكربون 

التي تقرر تحقيق اإلزالة الكاملة لالستھالك من  5لبلدان المادة  2014من  )4(
ل المحدد في المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربون قبل الجدول الزمني لبروتوكول مونتريا

 الثانية؛

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تبين لدى تقديم طلبات إعداد مشروع المرحلة الثانية من  )د (
 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن التمويل اإلضافي ضروري وأن تقدم:

 لإلستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية: )1(

نشطة التي سيتعين االضطالع بھا إلعداد المشروع مع تحديد التكاليف إشارة إلى األ .أ 
 ؛بوضوح (أي االستبيانات واالجتماعات التشاورية وغير ذلك) النوعية

وصف للمعلومات التي يتعين جمعھا وتحديثھا والسبب في عدم تضمينھا في  .ب 
 ؛المرحلة األولى

 :56/16لمشروعات االستثمار إعماال للمقرر  )2(

 يطلب لھا طلب التمويل؛ التىن عدد المنشئات معلومات ع .أ 

 (أ) بشأن نقطة البداية؛60/44تاريخ إنشاء ھذه المنشئات مع مراعاة المقرر  .ب 

إذا كان الطلب لقطاع كان قد ووفق على إعداد المشروع له في المرحلة األولى إالّ  .ج 
مة، يتعين إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدأنه لم يدرج في خطة إدارة 

تقديم توضيح ألسباب التمويل اإلضافي وقائمة باألنشطة والتكاليف المقابلة لدعم ھذا 
 الطلب؛

توفير تمويل إلعداد مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ه (
 حتى المستويات التالية:

ا استھالك متبقي من التي لديھ 5دوالر أمريكي لبلدان المادة  20,000 )1(
أطنان بقدرات استنفاد األوزون  5لتمويل صفر إلى  مؤھل الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستخدمة في قطاع خدمة التبريد فقط؛

التي لديھا استھالك متبقي من  5أمريكي لبلدان المادة  دوالر 30,000 )2(
ستنفاد أطنان بقدرات ا 10طن إلى  5.1لتمويل الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل 

 األوزون؛

التي لديھا استھالك متبقي من  5المادة لبلدان أمريكي  دوالر 50,000 )3(
 ؛طنا بقدرات استنفاد األوزون  50إلى  10.1الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 

التي لديھا استھالك متبقي من  5المادة لبلدان أمريكي  دوالر 70,000 )4(
 طن بقدرات استنفاد األوزون؛ 100 إلى  50.1الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 
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التي لديھا استھالك متبقي من  5المادة لبلدان أمريكي  دوالر 90,000 )5(
طن بقدرات استنفاد  1,500 إلى  100.1الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 

 األوزون؛

 للصين. ]يحدد فيما بعد[مريكي األدوالر بالمبلغ  )6(

لديه قطاع تصنيع يستخدم المواد  5دان المادة توفير التمويل ألي بلد من بل )و (
إزالة المواد لم يعالج في المرحلة األولى من خططته إلدارة ، الھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر  30,000الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا لعدد منشئات التصنيع التي سيتم تحويلھا (أي 
 14لثالث إلى  أمريكي دوالر 80,000و شئتينلمندوالر أمريكي  60,000لمنشأة واحدة وأمريكي 
منشأة) حتى مستوى تمويل أقصى يستند إلى  14أمريكي ألكثر من  دوالر 150,000منشأة و

دوالر أمريكي للبلدان التي  100,000(أي  2007استھالك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون في 
دوالر أمريكي لالستھالك بين  200,000وطن بقدرات استنفاد األوزون  100يقل استھالكھا عن 

 .56/16طن بقدرات استنفاد األوزون) إعماال للمقرر  300و 101

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة إعادة أي أرصدة متبقية من تمويل إعداد المشروعات  )ز (
وق المقدمة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصند

 ع المرحلة الثانية.المتعدد األطراف قبل أن ينظر في أي طلب لتمويل إعداد مشرو
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 المرفق األول
 

 قائمة مقررات اللجنة التنفيذية المشار اليھا في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 

 

66/5المقرر   

 اللجنة التنفيذية: قررتعقب المناقشة، 

مطالبة أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، بإعداد مبادئ توجيھية للمرحلة الثانية من   (ج)
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء أي تعليقات تطرح أثناء إعداد خطط 

وخيارات لإلزالة الكاملة، وفقاً  2020االجتماع، بما في ذلك خيارات لإلزالة حتى ھدف الرقابة لعام 
للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال، وتقديم المسودة األولى من ھذه المبادئ التوجيھية إلى 

  ماع التاسع والستين للجنة التنفيذية؛االجت

   63/17المقرر 

 
تعديل االتفاقات بين اللجنة التنفيذية والبلدان بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في 

   2013ضمان االمتثال لتدابير الرقابة لعام 

ھناك شاغل آخر طُرح يتمثل في أنه بدا أن بعض البلدان تشير في طلباتھا إلى أن الجھود المبذولة لتحقيق االمتثال 
تقتصر على قطاعات مختارة. ولضمان أن التدابير  2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام لتجميد استھالك 

ة التنفيذية إضافة فقرة لكل من نموذج مشروعات االتفاقات اللجن قررتالتي ستتخذ كافية على المستوى الوطني، 
واللجنة التنفيذية المقدمة إلى اللجنة للنظر  5ومشروعات االتفاقات بين بلدان المادة  61/46الموافق عليه في المقرر 

  فيھا في اجتماعھا الثالث والستين. ونص الفقرة ھو كما يلي:

ن االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة بوجود "أنه، لجميع الطلبات المقدمة ابتداء م
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكلما كان قابال للتطبيق، نظام ُمنفذ للترخيص وحصص الواردات من 

نية لإلنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
  لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق."

  
62/11المقرر   

 
اللجنة التنفيذية السماح بتقديم المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  قررتبعد المناقشة، 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية لمساعدة البلدان التي كان لديھا حجم استھالك منخفض في الماضي والتي لديھا استھالك
على  2020طنا متريا، لتحقيق تدابير الرقابة حتى عام  360من ھذه المواد في قطاع خدمة التبريد فقط، ويزيد عن 

 أساس الفھم بأن مستوى التمويل المقدم سوف يُنظر فيه على أساس حالة بحالة إلى أن يتقرر خالف ذلك.

62/10المقرر  
  

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةل اإلجمالي المتاح لخطط إدارة إزالة المواد اللجنة التنفيذية أن التموي قررتبعد المناقشة، 
التي تعالج إزالة ھذه المواد قبل الموعد النھائي المحدد في الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال، والتي قدمت بما 

، بغرض تحقيق اإلزالة الكاملة سوف يستخلص من ذلك المتوافر لتحقيق التخفيض في 60/15يتماشى مع المقرر 
 .60/44) من المقرر 12دول في الفقرة الفرعية و(في المائة على النحو المبين في الج 35االستھالك البالغ 
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60/44المقرر   
 
وعقب الوصف الذي قدمه ميسر فريق االتصال المعني بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمعايير التي تم االتفاق 

 اللجنة التنفيذية: قررتعليھا، 
  

ي قطاع االستھالك في البلدان العاملة عند تحديد معايير تمويل إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ف
  :  5بالمادة 

  

  التاريخ النھائي

عدم النظر في أية مشروعات لتحويل قدرات تصنيع قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)
 ؛ 2007سبتمبر/ أيلول  21تم تركيبھا بعد 

  تحويل المرحلة الثانية

تطبيق المبادئ التالية بالنسبة لمشروعات تحويل المرحلة الثانية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى، من أجل تحقيق أھداف االمتثال إلزالة 

ذية قبل ، على أال تخضع الستعراض اللجنة التنفي2015و 2013ھيدروكلوروفلوروكربونية لعاَمي ال
  :2013االجتماع األخير في عام 

سيتّم النظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات تحويل المرحلة   )1(
بوضوح في خطته المتعلقة  5الثانية، في تلك الحاالت التي يثبت فيھا بلٌد من بلدان المادة 
المشروعات ضرورية لالمتثال  بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن ھذه

لألھداف المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريــال، حتى 
بالمائة بحلول األول من يناير/كانون الثاني  35وبما في ذلك مرحلة الخفض البالغة 

استنفاد  ، و/أو التي تكون المشروعات األكثر جدوى للتكاليف ُمقاسة بأطنان قدرات2020
األوزون، التي تستطيع الطرف المعني االضطالع بھا في قطاع التصنيع بھدف االمتثال 

  لھذه األھداف؛

سوف يقتصر تمويل جميع مشروعات تحويل المرحلة الثانية األخرى الذي ال تشملھا   )2(
 ) أعاله على التمويل عمليات التركيب والتجارب والتدريب المرتبطة بتلك1الفقرة (ب) (
  المشروعات؛

  نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المواد التحديد نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك   (ج)
إّما المشروع  التي تقّدم مشروعات في وقت سابق لخط أساسھا المقيّم، وذلك في وقت تقديم 5المادة 

ھيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة إدارة إزالة المواد لمواد الاالستثماري ل
  الھيدروكلوروفلوروكربونية، أيھما يقدم أوال إلى اللجنة التنفيذية للنظر؛

ھيدروكلوروفلوروكربونية مبلّغ  لمواد المن االختيار بين أحدث استھالك ل 5السماح لبلدان المادة   (د)
من بروتوكول مونتريــال في الوقت الذي يتّم فيه تقديم خطة إدارة إزالة المواد  7ب المادة عنه بموج

الھيدروكلوروفلوروكربونية و/أو المشروع االستثماري وبين متوسط االستھالك المقدر لعاَمي 
المواد ، عند حساب نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك 2010و 2009

  وكربونية؛ھيدروكلوروفلورال
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المواد تعديل نقاط البداية المتفق عليھا إلجمالي التخفيضات في استھالك   (ھ)
ھيدروكلوروفلوروكربونية في الحاالت التي تكون خطوط أساس ھذه المواد المحتسبة استناداً إلى ال

الك المقدر المبلغ عنھا تختلف عن نقطة البداية المحتسبة استناداً إلى متوّسط االستھ 7بيانات المادة 
  ؛2010–2009لعامي 

  التكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد تطبيق المبادئ التالية بالنسبة للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة   (و)
ھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة األولى من تنفيذ خطة إدارة إزالة ھذه المواد، من أجل تحقيق ال

، على أن تخضع لالستعراض في عام 2015و 2013عاَمي المواد في أھداف االمتثال إلزالة ھذه 
2013:  

ھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات المواد الفي سياق إعدادھا مشروعات إزالة   )1(
غاوى والتبريد وتكييف الھواء، على الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تستخدم بمثابة دليل الر

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة 

إن قيَم عتبة جدوى التكاليف الحالية المستخدمة لمشروعات إزالة المواد   )2(
من التقرير النھائي لالجتماع السادس عشر  32الكلوروفلوروكربونية الواردة في الفقرة 

) تقاس بالكيلوغرامات UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20للجنة التنفيذية (الوثيقة 
يجب أن تُستخَدم كمبادئ توجيھية خالل إعداد وتنفيذ المرحلة األولى من خطط المترية، 

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

رونة في تخصيص التمويل الموافق عليه من تكاليف التشغيل اإلضافية سيكون للبلدان الم  )3(
في المائة من التمويل الموافق عليه  20إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتخصيص حتى 

لتكاليف التشغيل اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، طالما ال يغير استخدام ھذه 
  جب إبالغ اللجنة التنفيذية بأي إعادة تخصيص؛المرونة القصد من المشروع. وي

في المائة عن عتبة جدوى التكاليف للمشروعات  25سيُوفر تمويل يزيد بحد أقصى بنسبة   )4(
  في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفض؛

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى

اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في قطاع الرغاوى على أساس  سوف يتم  )5(
دوالر  1.40ب و141-متري للھيدروكلوروفلوروكربون غرامدوالر أمريكي/كيلو 1.60

ب لالستھالك المقرر إزالته في 142-متري للھيدروكلوروفلوروكربون غرامأمريكي/كيلو
  مؤسسات التصنيع؛

موعات المرتبطة بالشركات المعنية بالنُظُم، سيتّم حساب تكاليف بالنسبة لمشروعات المج  )6(
التشغيل اإلضافية على أساس إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي 

  تزال لكافة مؤسسات الّرغاوى الُسفلية الذي يجب إزالته؛

يات أعلى من تكاليف سوف تنظر اللجنة التنفيذية، على أساس حالة بحالة، في تمويل مستو  )7(
) أعاله عندما تكون مطلوبة إلدخال 5التشغيل اإلضافية عن تلك المحددة في الفقرة (و)(

  تكنولوجيا لنفخ المياه ذات إمكانية احترار عالمي منخفض؛

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء

تشغيل اإلضافية في القطاع الفرعي لتكييف الھواء على أساس سوف يتّم اعتبار تكاليف ال  )8(
دوالر أمريكي/للكيلوغرام المتري من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  6.30

  المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛
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سوف يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي للتبريد   )9(
دوالر أمريكي/للكيلوغرام المتري من استھالك المواد  3.80أساس  التجاري على

  الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛ 

ً مع المقرر   )10( ، لن يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمؤسّسات المصنّفة 31/45تمّشيا
  يد؛تحت القطاع الفرعي لتجميع وتركيب وتعبئة معدات التبر

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبريد

ھيدروكلوروفلوروكربونية يصل المواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )11(
طنا متريا يجب أن تضّمن خططھا إلدارة إزالة المواد  360إلى 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية، كحّد أدنى:

التزاما بتحقيق، من دون مزيد من طلبات التمويل، وعلى األقل، التجميد في عام   أ)
، وإذا قرر البلد 2015في المائة في عام  10ومرحلة التخفيض البالغة  2013

. وسيتضّمن ذلك 2020في المائة في عام  35ذلك، مرحلة التخفيض البالغة 
ً من البلد بالحّد من استيراد المعدات القا المواد ئمة على التزاما

ھيدروكلوروفلوروكربونية عند الضرورة لتحقيق االمتثال لمراحل التخفيض ال
 ودعم أنشطة اإلزالة ذات الصلة؛

ً إلزامياً، بحلول الوقت الذي تُطلب فيه شرائح التمويل، بشأن تنفيذ األنشطة   ب) تبليغا
ق األمر، المضطلع بھا في قطاع خدمات التبريد وفي قطاع التصنيع حيثما ينطب

في السنة السابقة، وكذلك خطة عمل سنوية شاملة ودقيقة لتنفيذ األنشطة التالية 
  المرتبطة بالشريحة القادمة؛

ً ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وكذلك الوكالة المنفذة   ج) وصفا
 الرئيسية والوكاالت المتعاونة، حيثما ينطبق األمر؛

ھيدروكلوروفلوروكربونية يصل المواد المن  استھالكإجمالي  لتي لديھاا 5إن بلدان المادة   )12(
ً مع مستوى االستھالك في قطاع خدمة  360إلى  طنا متريا سوف تُمنح تمويالً متوافقا

التبريد حسبما ھو موضح في الجدول أدناه، على أساس الفھم أن مقترحات المشروعات 
ل ضروري لتحقيق أھداف إزالة لعامي مازالت تحتاج إلى أن تثبت أن مستوى التموي

  :2020، وإذا قرر البلد ذلك، أھداف 2015و 2013

  

 االستھالك (طن متري)*
(دوالر  2015التمويل حتى 

 أمريكي)
(دوالر  2020التمويل حتى 

 أمريكي)

>0 <15 51,700 164,500 
15 <40 66,000 210,000 
40 <80 88,000 280,000 
80 <120 99,000 315,000 
120 <160 104,500 332,500 
160 <200 110,000 350,000 
200 <320 176,000 560,000 
320 <360 198,000 630,000 

 (*) مستوى خط أساس االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.
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ھيدروكلوروفلوروكربونية يصل المواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )13(
ً مع الجدول أعاله، ستكون لھا المرونة  360إلى  طنا متريا والتي تتلقى تمويالً متّسقا

الستعمال الموارد المتوفرة لتلبية االحتياجات الخاصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ 
 المشروعات لتسھيل أيسر طريقة ممكنة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

التي لديھا إجمالي استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يصل  5إن بلدان المادة   )14(
طنا متريا يستخدم في كال قطاَعي التصنيع وخدمات التبريد، يمكن أن تقدم  360إلى 

مشروعات استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للسياسات ومقررات 
عدد األطراف السارية، باإلضافة إلى تمويل لمعالجة استھالك المواد الصندوق المت

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة؛

ھيدروكلوروفلوروكربونية يزيد المواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )15(
تصنيع من أجل طنا متريا يجب أن تبدأ أوالً بمعالجة االستھالك في قطاع ال 360عن 

. ولكن، إذا أثبتت ھذه البلدان بوضوح أنھا 2015و 2013تحقيق أھداف اإلزالة في عامي 
تحتاج إلى مساعدة في قطاع خدمات التبريد من أجل االمتثال لھذه األھداف، سوف يتّم 

دوالر أمريكي/ للكيلوغرام  4.50حساب تمويل األنشطة مثل التدريب، على أساس 
من نقطة البداية الخاصة بھا إلجمالي تخفيضات استھالك المواد المتري، وسيخصم 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات األيروسوالت وأجھز إطفاء الحريق 
 والمذيبات

ية سوف يتّم النظر في كل حالة على انفراد بالنسبة ألھلية التكاليف الرأسمالية اإلضاف  )16(
وتكاليف التشغيل اإلضافية لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 قطاعات األيروسوالت وأجھزة إطفاء الحريق والمذيبات.

  60/15المقرر  

عقب العرض، قررت اللجنة التنفيذية أنه يمكن النظر في مشروعات اإلزالة المعجلة لالستھالك من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس حالة بحالة للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي تظھر مستوى وطني 

 عال من االلتزام لدعم اإلزالة المعجلة.

  56/16المقرر  

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبناء على النص المقترح من فريق االتصال، 

بخصوص ھيكل التكاليف لتحديد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13أن تحيط علما بالوثيقة   (أ)
  (د))؛55/13المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  إزالة مستويات التمويل إلعداد خطة إدارة

أن تحدد عناصر ھيكل التكاليف لتمويل إعداد خطة عامة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلورو   (ب)
 وتتكون من عدة عناصر كما يلي:، 54/39فلوروكربونية وفقا للمقرر 

المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛ على سبيل المثال إلعداد تشريعات جديدة أو توسيع   )1(
نطاق الموجود منھا فيما يتعلق بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمنتجات المحتوية 

 على ھذه المواد، والحصص، والتراخيص؛

 واد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحليل البيانات؛استقصاء استعماالت الم  )2(

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضع النص النھائي لھا، بما   )3(
، واألخيرة 2015و 2013في ذلك مرحلتھا األولى التي تتناول تدابير الرقابة في العامين 

 القطاعية لخدمة التبريد؛شبيھة بخطط إدارة اإلزالة النھائية أو الخطط 
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إعداد أنشطة استثمارية لقطاعات التصنيع التي تستھلك المواد الھيدروكلوروفلورو   )4(
كربونية في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، إذا 

 كانت ھذه األنشطة ضرورية؛
أعاله، حسبما يرد في الجدول أدناه، استنادا إلى ) 3) إلى (1أن تقدم التمويل للعناصر من (ب)(  (ج)

، مع تطبيق الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من 2007استھالك الھيدروكلوروكربون في البلد في عام 
  ؛ 55/13المقرر 

  
تمويل المكونات  المجموعة مصنفة حسب نمط االستھالك

المذكورة أعاله من 
 )3) إلى (1(ب)(

 دوالر أمريكي 30 000 للھيدروكلوروفلوروكربونبلدان ليس بھا استھالك 
فقط، أو  22-بلدان بھا استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون

أطنان من قدرات استنفاد األوزون في  6استھالك أقل من 
 العام

 دوالر أمريكي 85 000

أطنان من قدرات استنفاد  6بلدان ذات استھالك متوسط، بين 
قدرات استنفاد األوزون في طن من  100األوزون في العام و

 العام

 دوالر أمريكي 150 000

طن من قدرات استنفاد  100بلدان ذات استھالك أعلى من 
 األوزون في العام

 دوالر أمريكي 195 000

  

) من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو 4أن تضع حدا أقصى للتمويل المقدم للعنصر (ب)(  (د)
قطاع تصنيع يستعمل ھذه المواد، وفقا للجدول التالي على أساس  فلوروكربونية لكل بلد لديه

، على أساس الفھم بأن ھذه 2007استھالك البلدان من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
الحدود تمثل كميات قصوى، وأن طلبات إعداد المشروع يجب أن تبرر مستوى التمويل حتى ھذا 

تكاليف إعداد المشروعات التدليلية وفقا للفقرات من (ب) إلى (و) من المبلغ، وعلى أساس الفھم بأن 
  ، لم تؤخذ في الحسبان عند احتساب ھذا المستوى من التمويل؛55/43المقرر 

حدود االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد 
  األوزون)

حدود إعداد المشروع 
  االستثماري

  دوالر أمريكي 100 000  100حتى 
  دوالر أمريكي 200 000  300إلى  101من 
  دوالر أمريكي 250 000  500إلى  301من 
 دوالر أمريكي 300 000  1 000إلى  501من 
 دوالر أمريكي 400 000  إلى أكثر 1 001من 

  

أن تحدد خمسة قطاعات فرعية للتصنيع على النحو التالي: نظم تكييف الھواء بالھواء؛ وأجھزة   (ھ)
قطاعات التبريد الفرعية، والمضخات الحرارية، وقطاعات تكييف الھواء التبريد (بما في ذلك جميع 

الفرعية باستثناء أجھزة تكييف الھواء بالھواء)؛ ورغوة البوليوريتان؛ ورغوة البوليوريتان 
  ؛ واستعماالت المذيبات في التصنيع؛)XPSالمسحوبة بالضغط (

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان  ) من خطة إدارة إزالة4أن تقدم التمويل للعنصر (ب)(  (و)
التي تصل قدرةالتصنيع فيھا إلى الحد األقصى المبين أدناه، على أن تقرر ھذه على أساس مجموع 
المنشآت التي سيتم تحويلھا في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 
Annex I 

 

7 

أعاله، مع (ھ) ة الواردة في الفقرة الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية ذات الصل
استبعاد المنشآت التي تنفذ مشروعات تدليلية والتي تختارھا اللجنة التنفيذية وفقا للفقرات من (ب) 

  :55/43إلى (و) من المقرر 

 دوالر أمريكي؛ 30 000منشآة واحدة سيتم تحويلھا في قطاع للتصنيع:   )1(

 دوالر أمريكي؛ 60 000صنيع: منشأتان سيتم تحويلھما في قطاع للت  )2(

دوالر  80 000من ثالث منشآت إلى أربع عشرة منشأة سيتم تحويلھا في قطاع للتصنيع:   )3(
 أمريكي؛

 دوالر أمريكي؛ 150 000خمسة عشر منشأة أو أكثر سيتم تحويلھا في قطاع للتصنيع:   )4(

عية في القطاعات المعتمدة، أال أنه إذا رغبت األطراف تقديم طلبات إلعداد خطط للقطاعات الفر  (ز)
  دوالر أمريكي؛ 150 000يزيد التمويل اإلجمالي لكل خطط القطاعات الفرعية على 

  و (و) أعاله؛ھ) أال تطبق على الصين األحكام الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(  (ح)

، أن 55/43من المقرر  أن تطلب، فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا للفقرات من (ب) إلى (و)  (ط)
يتضمن طلب األموال لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، والعدد التقريبي 
ألطنان قدرات استنفاد األوزون المومع تحقيقھا، واسم المنشأة (أو المنشآت) التي ستتم معالجتھا، 

، 55/43ات الصلة من المقرر حسب الحالة، وتاريخ بدء تشغيلھا، وإشارة إلى الفقرة الفرعية ذ
ووصفا لآلسباب الوجيھة التي تدفع اللجنة التنفيذية الختيار ھذا المشروع على النحو الوارد في 

  (ب). ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز المستويات التالية:55/43المقرر 

 30 000ـــروع: ) في قطاع للتصنيع، لكل مش55/43المشروعات التدليلية القائمة بذاتھا (  )1(
  دوالر أمريكي؛

) التي يتراوح عدد المستفيدين منھا بين ثالثة 55/43المشروعات التدليلية الجامعة (  )2(
دوالر  80 000وأربعة عشر مستفيدا في قطاع واحد للتصنيع، لكل مشروع جامع: 

  أمريكي؛

مويال إلعداد المشروعات التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أو أكثر ال يمكن أن تتلقى ت  )3(
 ؛55/43مشروعات تدليلية مرتبطة بالمقرر 

أن تطلب إلى األمانة أن تطبق ھيكل التكاليف المذكور عند تقييم أھلية التمويل لمختلف العناصر في   (ي)
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تقترح على اللجنة التنفيذية، عند 

ديالت على الھيكل، وال سيما بخصوص األنشطة االستثمارية واألنشطة االقتضاء، إجراء تع
  المرتبطة بھا.
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54/39المقرر   

 بعد النظر في النص المنقح الذي قدمه فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية:
  

الھيدروكلوروفلوروكربونية، في أن تعتمد البلدان نھجاً مرحلياً بالنسبة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   ) أ(
 إطار استراتيجيتھا الشاملة؛

  
أن تستعين البلدان في أسرع وقت ممكن، وحسب الموارد المتاحة، بالخطوط التوجيھية الواردة في   ) ب(

الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة المواد ھذه الورقة لوضع تفاصيل المرحلة األولى من خطط 
في  10ونسبة التخفيض التي تبلغ  2013تحقق البلدان التجميد في عام  التي تتناول كيف يمكن أن

، مع تقدير اعتبارات التكاليف ذات الصلة، وتطبيق الخطوط التوجيھية للتكلفة في 2015المائة عام 
 أثناء إعدادھا؛

  
خطة إدارة إزالة المواد أنه ينبغي أن يراعى في تفصيل المرحلة األولى من   ) ج(

 كربونية والمراحل الالحقة ما يلي:الھيدروكلوروفلورو
  

  بالنسبة للبلدان التي لديھا استھالك في قطاع الخدمات فقط، ينبغي:  )1(
  

أن تتماشى مع الخطوط التوجيھية الحالية إلعداد خطط إدارة غازات التبريد   ) أ(
؛ وأن تتماشى إن أمكن مع إعداد 35/57و 31/48وتحديثھا بمقتضى المقررين 

 ؛45/54النھائية عمال بأحكام المقرر خطط إدارة اإلزالة 
  
أن تتضّمن التزامات بالتوصل إلى تدابير الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون   ) ب(

ً على األداء لخطط  2015و 2013للعاَمين  ً قائما إدارة إزالة وأن تشمل نظاما
الھيدروكلوروفلوروكربونية تستند فيه إمكانية صرف التمويل السنوي المواد 

 إلى إنجاز أنشطتھا؛ خطةلل
  

بالنسبة للبلدان التي لديھا قطاعات تصنيع تستعمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   )2(
الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة وطنية ينبغي أن تتضمن خطط إدارة إزالة المواد 

أو القطاع، قائمة على األداء مع خطة واحدة أو عدة خطط لإلزالة القائمة على نوع المادة 
ً للمقرر  الذي يتناول مستويات تخفيض االستھالك بما يكفي إلنجاز تدابير  38/65وفقا

، وأن توفر نقاط 2015و 2013الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للعاَمين 
  انطالق للتخفيضات المجمعة، إلى جانب أھداف تخفيض سنوية؛

  
خطة إدارة إزالة المواد المشروعات االستثمارية قبل موعد إكمال بالنسبة للبلدان التي تختار تنفيذ   ) د(

  الھيدروكلوروفلوروكربونية:
  

ينبغي أن تؤدي الموافقة على كل مشروع إلى إزالة تدريجية للمواد   )1(
تخصم من االستھالك المحدد في خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2010 يمكن الموافقة على مشروعات من ھذا القبيل بعد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وال
  إال إذا كانت جزءا من ھذه الخطة؛

  
في حالة األخذ بنھج المشروعات اإلفرادية، ينبغي أن يعطي الطلب المقدم للمشروع األول   )2(

مؤشراً لكيفية ارتباط المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد 
  ؛خطةالھيدروكلوروفلوروكربونية، ومؤشراً للوقت الذي تقّدم فيه ال
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ينبغي إيالء النظر لمنح تمويل للمساعدة في إدراج تدابير الرقابة على المواد   (ھ)

الھيدروكلوروفلوروكربونية في التشريعات واللوائح ونظم إصدار التراخيص كجزء من تمويل 
الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب الحاجة وتأكيدا لتنفيذ ذلك كشرط خطة إدارة إزالة المواد إعداد 

  ؛خطةأساسي لتمويل تنفيذ ال
  

في الحاالت التي تعمل فيھا وكاالت منفذة متعددة في بلد واحد، ينبغي تعيين وكالة رئيسية لتنسيق   ) و(
 ونية؛الھيدروكلوروفلوروكربخطة إدارة إزالة المواد إعداد جميع أعمال المرحلة األولى من 

  
الھيدروكلوروفلوروكربونية معلومات عن التكلفة وقت إدارة إزالة المواد ينبغي أن تتضّمن خطط   ) ز(

  تقديمھا، يُستند فيھا وتتناول ما يلي:
  

  أحدث الخطوط التوجيھية لتكلفة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقت التقديم؛  )1(
  
االنتھاء المختلفة المحتملة الكتساب القدرات  سيناريوھات بديلة للتكلفة تستند إلى تواريخ  )2(

الجديدة إن لم يكن بعد تحدد تاريخ لالنتھاء، الستحقاق التمويل لمرافق التصنيع على النحو 
، وكذلك السياسة العامة الحالية في حالة تحديد 53/37المبيّن في الفقرة (ك) من المقّرر 

  تاريخا لالنتھاء؛ 1995يوليه/تموز  25
  
  اريوھات بديلة للتكلفة بالنسبة التكاليف التشغيلية والرأسمالية للتحويالت للمرة الثانية؛سين  )3(
  
التكاليف اإلضافية لتنظيم استيراد المعّدات التي تعتمد على المواد  )4(

الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوريدھا لألسواق بعد توافر البدائل التي ثبتت صالحيتھا 
ووصف المنافع المرتبطة بخفض الطلب التي تعود على قطاع بشكل تجاري في البلد، 

  الخدمات؛
  
عن التكلفة والفوائد استناداً إلى المجموعة الكاملة من البدائل التي بُحثت وقدرات    معلومات  )5(

استنفاد األوزون المرتبطة بھا واآلثار األخرى على البيئة، بما في ذلك اآلثار على المناخ، 
  ار العالمي المحتمل واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة؛مع مراعاة االحتر

  
ينبغي أن تشجع البلدان والوكاالت على استكشاف الحوافز المالية والفرص المتاحة للحصول على   ) ح(

موارد إضافية لزيادة المنافع البيئية الناتجة عن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 لالجتماع التاسع عشر لألطراف؛ XIX/6(ب) من المقرر 11قصى عمال بأحكام الفقرة إلى الحد األ

  
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:خطط إدارة إزالة المواد  ينبغي أن تتناول  ) ط(
  

  ؛53/37و(و) من المقرر (ھ) استعمال الترتيبات المؤسسية المشار إليھا في الفقرتين   )1(
  
أدوار ومسؤوليات جمعيات تقنيّي التبريد وغيرھا من الجمعيات الصناعية، وكيف تستطيع   )2(

  ؛ والھيدروكلوروفلوروكربونيةأن تسھم في إزالة المواد 
  

الھيدروكلوروفلوروكربونية، بحّد أدنى، المتطلبات من خطط إدارة إزالة المواد  أن تستوفيينبغي   ) ي(
خطط إدارة إزالة المواد البيانات والمعلومات، حسب الحالة، المدرجة في المخطط اإلرشادي إلعداد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرفق التاسع عشر بھذا التقرير.  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 
Annex II 

1 
 

  

  المرفق الثاني

 األولي لمرحلة اتحليل إعداد مشروعات 
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طمن خط

  
بروتوكول مونتريال التاسع عشر على االسراع بتدابير الرقابة على  في طرافاألوافق اجتماع   1

واستجابة لمقرر االجتماع ھذا . 2007استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سبتمبر/أيلول 
، قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع والخمسين في أبريل/نيسان XIX/6الوارد في المقرر 

جتماع بعد اجتماع األطراف التاسع عشر، وضع مبادئ توجيھية إلعداد خطط إدارة ، وھو أول ا2008
خفض بنسبة الو 2013إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتناول كيفية تلبية البلدان للتجميد في عام 

 54/39الموافقة على المبادئ التوجيھية ھذه الواردة في المقرر سمحت . و2015في المائة في عام  10
للبلدان المؤھلة أن تطلب وتحصل على أموال إلعداد خططتھا إلدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الخامس والخمسين.
  
وفي االجتماع السادس والخمسين، وخالل مناقشة مسائل تتعلق بإزالة المواد   2

ى ھيكل التكاليف لتحديد مستوى التمويل إلعداد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت اللجنة التنفيذية عل
وحدد نفس المقرر ). 56/16أنشطة استثمارية ومرتبطة  بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

أيضا عناصر ھيكل التكاليف لتمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شاملة 
يشكل أساس أموال إعداد المشروعات التى وافقت عليھا اللجنة التنفيذية الذي  54/39تمشيا مع المقرر 

باستثناء  5ألول مرة في االجتماع الخامس والخمسين. وينطبق ھذا المقرر على جميع بلدان المادة 
 الصين. وتشمل األنشطة الموجزة في المقرر ما يلي:

  
المساعدة في السياسة والتشريع، مثل، وضع تشريعات جديدة أو التوسع في التشريعات   ) أ(

بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات المحتوية عليھا الحالية فيما يتعلق 
 والحصص والتراخيص؛

  
 مسح الستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحليل البيانات؛  ) ب(
  

لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالنتھاء منھا بما في ذلك (ج) وضع خطة إدارة إزا
متماثلة ، على أن تكون األخيرة 2015و 2013مرحلتھا األولي لتناول تدابير الرقابة لعامي 

 لخطة نھائية إلدارة اإلزالة أو خطة قطاع خدمة التبريد؛
  

لھيدروكلوروفلوروكربونية (د) وضع أنشطة استثمارية لقطاعات اإلنتاج المستھلكة للمواد ا
ذا كانت مثل ھذه ، إللمرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األنشطة ضرورية.
  

قام ھيكل التمويل الذي اتفقت عليه اللجنة التنفيذية للموافقة على إعداد مشروع خطة إدارة إزالة   3
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الخامس والخمسين على اساس اإلستھالك األخير 

علوما خطوط ولم يكن م. 2007للبلدان من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفي ھذه الحالة، عام 
اساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا الوقت ألن ھذه يتعين حسابھا على أساس 

. ومع ذلك، فإن الموافقات 2010و 2009متوسط استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 
تم تقديم التمويل على ھذا على مبالغ إعداد المشروعات اتفق عليھا طبقا ألنماط ومستويات االستھالك، و

  األساس.
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أيضا حدودا للحد األقصي للتمويل المؤھل لوضع أنشطة استثمارية ألي  56/16وضع المقرر   4
بلد لديه قطاع إنتاج يستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس استھالك البلد من المواد 

ن. وحدد أيضا خمسة قطاعات فرعية لإلنتاج ، باستثناء الصي2007الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
ومستويات تمويل مصاحبة إلعداد مشروعات استثمارية قد تتلقاھا البلدان على أساس عدد الشركات أو 

 القطاعات.
  
بين االجتماعين الخامس والخمسين والحادى والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ   5

 144د خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مليون دوالر امريكي إلعدا 28مجموعه 
بلدا. وشمل ھذا مبالغ كل من المكونات االستثمارية وغير االستثمارية لخطط إدارة إزالة المواد 

وبينت التقارير . 56/16الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع ھيكل التكاليف المتفق عليه في المقرر 
المنفذة المقدمة إلى االجتماع السابع والستين أنه من بين المبالغ الموافق عليھا لخطط المرحلية للوكاالت 

ماليين دوالر امريكي  7، ورد أن مبلغ 5إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 
في  25مبلغ . ويشكل ھذا ال2011ھى أرصدة تحتفظ بھا بلدان الوكاالت حتى آخر ديسمبر/كانون األول 

المائة من مجموع الموافقات لتمويل إعداد المشروعات. وتتاح األرصدة المحدثة فقط في مايو/آيار 
 عند تقديم التقارير المرحلية الراھنة من قبل الوكاالت. 2013

  
وتبعا لذلك، واصلت اللجنة التنفيذية مداوالتھا بشأن المسائل المعلقة المتعلقة بالتكاليف المترتبة   6

على تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى كانت قيد اإلعداد. ونتج عن 
الذي يوجز معايير التمويل للمرحلة األولي من خطط إدارة إزالة المواد  60/44المفاوضات المقرر 

إبتداء من االجتماع  نظر فيھا اللجنة التنفيذيةتالتى قدمت ل 5الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 
 الستين وما بعد ذلك.

  
 تحليل الموافقات على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى اليوم

  
نصت المبادئ التوجيھية إلعداد المرحلة األولي من خطط إدارة إزالة المواد   7

على المرجعية األساسية لوضع المرحلة األولي  54/39الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في المقرر 
ه . وتوجز المبادئ التوجيھية ھذ5من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 
في المائة تخفيض في استھالك  10بوضوح مبدئيا أن المرحلة األولي ھى لتلبية االمتثال بالتجميد ونسبة 

ومع ذلك، الحظت اللجنة على التوالي.  2015و 2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عامي 
المستويات المقترحة لعديد من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة التنفيذية أن 

. ومن أجل 2015في المائة خفض المطلوبة بحلول عام  10المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أكبر من 
واد توفير توجيه أخر، واصلت اللجنة التنفيذية المداولة بشأن مسائل مختلفة تتعلق بإزالة الم

ذات االستھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية. والحظت اللجنة أيضا وجود ظروف مشتركة في البلدان 
 ذات أنماط مشابھة من االستھالك وبالتالي قدمت التوجيه من خالل المقررات التالية: المنخفض

  
ة يمكن النظر في المرحلة األولي من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني  ) أ(

بإزالة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس كل  تعمل على االسراعالتى 
التى لديھا مستوى وطني قوي من االلتزام ذات االستھالك المنخفض حالة على حدة للبلدان 

 )؛60/15االسراع باإلزالة (المقرر دعم ب
  

التى لديھا  5لبلدان المادة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يمكن تقديم  ) ب(
طن متري التى تلبي  360مجموع استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

إذا قررت البلدان ذلك  2020في المائة من الخفض في عام  35حتى 
 ))؛9(و)( 60/44 (المقرر
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ذات االستھالك ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان (ج) يمكن تقديم خطط إد
التى تتناول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية متقدمة عن جدول بروتوكل  المنخفض

 )؛62/10مونتريال (حتى االنتھاء من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) (المقرر 
  

ذات ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمساعدة البلدان خطط إدارة إزاليمكن تقديم (د) 
السابقة ذات استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعلى من  االستھالك المنخفض

 2020وفي قطاع خدمة التبريد فقط، لتلبية تدابير الرقابة حتى عام  طن مترى 360
 ).62/11 (المقرر

  
األولي لخطط إدارة إزالة المواد  المراحلالحظت اللجنة التنفيذية أيضا وجود العديد من   8

التى اقترحت إزالة البلدان ذات االستھالك المنخفض الھيدروكلوروفلوروكربونية لبعض البلدان غير 
اق في ولحساب اإلزالة االضافية ھذه، تم االتف. 2015في المائة بحلول عام  10تذھب أبعد من نسبة 

االجتماع الثالث والستين بأن المقرر بالموافقة على مثل خطط إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه ينبغي أن يشمل إشارة واضحة بأن المبلغ المصاحب يتوقع أن يجعل 

ت المعنية، ومع االلتزام الموسع من الحكوما. 2015من تلبية أھداف اإلزالة ما بعد عام  أكثر قرباالبلد 
سمحت اللجنة التنفيذية أيضا لتلك البلدان بتقديم مقترحات للمرحلة الثانية في وقت تقديم آخر شريحة من 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى سيجرى إزالتھا في  بحجممساس الالمرحلة األولي، دون 
) وفيما بعد، تمت الموافقة 2011موز ومن االجتماع الرابع والستين (يولية/ت 1مقترحات المرحلة الثانية.

في المائة من خط  10على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلزالة أكثر من 
مع التزام من الحكومات المعنية بتخفيضات اضافية من خطوط أساسھا  2015األساس بحلول عام 

 لالستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
  
خطة إدارة إزالة المواد  137وحتى اآلن، وافقت اللجنة التنفيذية على   9

ذات لبلدان غير ال 52وذات االستھالك المنخفض منھا للبلدان  85الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
 . ويرد أدناه تحليل مختصر لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.االستھالك المنخفض

  
 ذات االستھالك المنخفضخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا للبلدان 

  
ذات خطط إدارة إزالة المواد ذات االستھالك المنخفض بلدان من البلدان  85 التزم  10

الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا بخفض خطوط استھالكھا من المواد 
 ربونية كما يلي:الھيدروكلوروفلوروك

  
رغيزستان ييانا وقغلستة بلدان (أنجوال وأرمينيا و 2015في المائة بحلول عام  10نسبة   ) أ(

 تى)؛شوجمھورية مولدوفا وتيمور لي
  

دا وجزر البھاما وبليز بلدا (ألبانيا وأنتيجوا وبربو 70لعدد  2020في المائة بحلول عام  35  ) ب(
متعددة القوميات والبوسنة والھرسك وبرونى دار السالم وبوروندى والرأس الودولة بوليفيا 

األخضر وجمھورية أفريقيا الوسطي وجزر القمر والكونغو وجزر كوك وكوستاريكا 
وإكوادور والسلفادور وغينيا االستوائية وإريتريا وإثيوبيا  ودومينيكاوكوبا وتشاد وجيبوتي 

وجواتيماال  وجريناداا وجورجيا كياالسابقة وجام ةفييوغوسالالوفيجي وجمھورية مقدونيا 
بيساو وھايتي وھندوراس وجاميكا وكيريباتي وليسوتو وليبيريا ومالوى ومالي  - وغينيا

كرونيزيا ومنغوليا والجبل األسود وموزمبيق ومينمار يلم المتحدةوجزر مارشال والواليات 
عبية شي وجھورية الو الديموقراطية الونيبال ونيكاراجوا ونيوي وباالو وباراجوا وناورو

نسيبي وصربيا يتومي وبرسان و اس وسانت لوسيا وسامويورواندا وسانت كيتس ونيف

                                                            
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60من التقرير النھائي لالجتماع الثالث والستين ( 74و 73الفقررتان  1
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ند وجمھورية تنزانيا المتحدة لالنكا وسورينام وسوازي وسيراليون وجزر سليمان وسري
 وفانواتو وزامبيا وزمبابوي)؛ وتوجو وتركمانستان وتوفالو وأوغندا

 
االنتھاء من اإلزالة مقدما عن جدول بروتوكول مونتريال من قبل تسعة بلدان (بوتان (ج) 

جزر وكمبوديا وكرواتيا وملديف وموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت و
 نادين وسيشل).يجر

  
ة الواردة في المرحلة األولي لخطط إدارة إزالة المواد يتتعلق األنشطة الرئيس  11

بخفض استھالك  المواد ذات االستھالك المنخفض الھيدروكلوروفلوروكربونية التى قدمتھا البلدان 
وشملت ھذه تدريب الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في خدمة التبريد ومعدات تكييف الھواء. 

فرض القانون وأنشطة زيادة الوعي والرقابة على االستيراد والحصص وظفي الجمارك/متقنيي الخدمة و
ومبادرات محددة أخرى مثل االسترداد وإعادة التدوير. وبينما كان ھدف المرحلة األولي من خطط إدارة 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو خفض مستوى االستھالك أساسا من 

أنشطة خفض  من يستخدم عادة في ھذه البلدان، شملت العديد الذي 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب 141 –استھالك مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية أخرى، أساسا الھيدروكلوروفلوروكربون 
 123 –(المستخدم لكسح دورات التبريد) و الھيدروكلوروفلوروكربون 

مكونات لمخلوطات ب ك142 –و الھيدروكلوروفلوروكربون  124- الھيدروكلوروفلوروكربون و
تضمن بعضھا أنشطة  2ذات االستھالك المنخفض بلدا من البلدان  14سوائل التبريد. كان ھناك 

استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع التصنيع، معظمھا 
سائب أو لاب المستخدم كعامل نفخ الرغاوي، سواء المستورد 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 المحتوى في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة.
  

ذات االستھالك لبلدان غير اخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا ل
 المنخفض

  
وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة األولي من خطط إدارة إزالة المواد   12

. وكان تحت ھذه البلدان ذات االستھالك المنخفضبلدا من غير  52الھيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 
إلزالة ذات االستھالك المنخفض الفئة بعض البلدان التى تم توصيفھا على أنھا من البلدان 

طن  360ن، ولكن بسبب أن استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون كان أكثر من الكلوروفلوروكربو
. ومن بين خطط إدارة إزالة ذات االستھالك المنخفضالبلدان غير مترى، تصنف حاليا على أنھا من 

التزمت بخفض خطوط أساسھا في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، بلدان 
 وروفلوروكربون كما يلي:الھيدروكل

  
(البرازيل وتشيلي والصين  2015في المائة بحلول عام  10بلدا بخفض بنسبة  17إلتزم   ) أ(

وكولومبيا وجمھورية الكومغو الديموقراطية والجمھورية الدومينيكية والھند وجمھورية 
 والجمھوريةإيران االسالمية ونيجيريا وعمان وباكستان وبنما والفلبين وأوروجواي 

تمت الموافقة لعدد ثالثة بلدان (تشيلي  ،ومن ھذه البلدانوفييت نام).  رية لفنزويال بوليفاال
بفكرة أن مقدار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وجمھورية إيران االسالمية وفييت نام) 

التى يتعين إزالته ينبغي أن يساعدھا في تحقيق تقدم نحو تلبية تدابير الرقابة ما بعد عام 
 ؛2015

  
في المائة من خطوط أساسھا بحلول سنة محددة ما  10بلدا بخفض أكثر من نسبة  35 التزم(ب) 

  أدناه. األول، كما يبين الجدول 2015بعد عام 

                                                            
ونيكاراجوا وسري النكا وساوزيلند أرمينيا والبوسنة والھرسك وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وفيجي وجواتيماال وجاميكا  2

 وزمبابوي.
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ذات البلدان غيرمن  5اإللتزامات بإزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون من قبل بلدان المادة  :األوللجدول ا
  ذات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا المنخفضك الستھالا

 ذات االستھالك المنخفضالبلدان غير  السابقة ذات االستھالك المنخفضالبلدان 
 العام المستھدف نسبة الخفض5بلد المادة العام المستھدفنسبة الخفض 5بلد المادة 
 2020 35.0 أفغانستان 2020 42.0  البحرين

 2017 20.0 الجزائر 2020 35.0 بنن
 2017 18.0 األرجنتين 2020 35.0 بوركينا فاصو

 2018 30.0 بنجالديش 2015 20.0 الكاميرون
 2018 25.0 مصر 2020 35.0 كوت دى فوار

 2015 20.0 اندونيسيا 2020 35.0 الجابون
 2015 14.0 العراق 2020 35.0 غانا
 2017 20.0 األردن 2020 35.0 غينيا
 2018 39.0 الكويت 2017 21.0 كينيا

 2015 18.0 لبنان 2020 35.0 مدغشقر
 2016 15.0 ماليزيا 2020 35.0 النيجر
 2015 30.0 المكسيك 2015 20.0 قطر

 2017 20.0 المغرب 2020 35.0 السنغال
 2020 35.0 المملكة العربية السعودية 2020 35.0 الصومال

 2020 35.0 أفريقياجنوب  2020 35.0 توجو
 2017 30.0 السودان 2020 35.0 ترينيداد وتوباجو

 2018 15.0 تايلند   
 2017 86.4 تركيا   
 2015 15.0 اليمن   

  
تتألف األنشطة الرئيسة الواردة في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للعديد   13

من مشروعات استثمارية لخفض استھالك المواد ذات االستھالك المنخفض البلدان غير من 
ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع التصنيع، اساسا الھيدروكلوروفلوروكربون 

المستخدم   22 –المستخدم كعامل نفخ رغاوي البوليوريثان، وإلى مدى أقل، الھيدروكلوروفلوروكربون 
/ 22 –تكييف الھواء، و الھيدروكلوروفلوروكربون كسائل تبريد في صناعة معدات التبريد و

ب المستخدمان في إنتاج 142 –ب الھيدروكلوروفلوروكربون 142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، وتشمل البلدان ھذه مرافق تصنيع بعض األنشطة التى تساھم 

وإن يكن بدرجة أقل من في قطاع خدمة التبريد  22 –في خفض استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 
األولوية بالمقارنة بالمشروعات االستثمارية. ومع ذلك، بالنسبة لبلدين (أي، تشيلي أو الجمھورية 
البوليفارية لفنزويال)، تتألف معظم خطتيھما إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أنشطة 

عورھما بعدم وجود فاعلية للتكلفة وتكنولوجيات مستدامة لتحل محل في قطاع خدمة التبريد بسبب ش
واختارا النظر في األنشطة لقطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع الصناعة.

 الصناعة في المرحلة الثانية لخطتيھما إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
  

التى ابلغت عن استھالك المواد  المنخفضك الستھالبلدان ذات االشملت بعض البلدان غير   14
في قطاع الخدمة أنشطة فقط لقطاع خدمة التبريد، (مثال، معظم  إلى حد كبيرالھيدروكلوروفلوروكربونية 

والرقابة عي السابقة). وشملت ھذه األنشطة التدريب وأنشطة زيادة الوذات االستھالك المنخفض البلدان 
 على الواردات والحصص وأنشطة االسترداد وإعادة التدوير.

  
 دون خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا 5بلدان المادة 

  
المؤھلة لتلقى مساعدة إلزالة استھالك المواد  5بلدا من بلدان المادة  145من بين   15

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق  8الھيدروكلوروفلوروكربونية، ليس لدى 
جمع ، لديھا خط أساس مذات االستھالك المنخفض بلدان منھا على أنھا من فئة البلدان  3عليھا. وتصنف 

طن من قدرات استنفاد األوزون؛ بينما  14.7من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 
لديھا خط أساس مجمع من ذات االستھالك المنخفض البلدان من غير البلدان الخمسة المتبقية ھى 
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ما يبين الجدول طن من قدرات استنفاد األوزون ك 389استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 
  أدناه. الثاني

  
دون موافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أطنان  5بلدان المادة  :الثانيالجدول 

  من قدرات استنفاد األوزون)

 البلد
 المئوية النسبة المتبقي الموافق عليھا نقطة البداية خط األساس

 الموافق عليھا
           االستھالك المنخفضذات البلدان 
  3.7 3.7 3.7 بربادوس
  11.0 11.0 11.0 بوتسوانا

  جنوب السودان
ذات المجموع الفرعي (البلدان 

 14.7 14.7 14.7 )االستھالك المنخفض
 

ذات االستھالك البلدان غير 
     المنخفض

 

 78.0 78.0 78.0 جمھورية كوريا الديموقراطية الشعبية*
 114.7 0 114.7 114.7 ليبيا

 20.4 0 20.4 20.4 موريتانيا
 9.3 125.4 12.9 138.3 135.2 الجمھورية العربية السورية*

 40.7 40.7 40.7 تونس
ذات البلدان غير المجموع الفرعي (
 )االستھالك المنخفض

389.0 392.1 12.9 379.2 3.3 

 3.2 393.9 12.9 406.8 403.7 المجموع الكلي
  (*) قدمت إلى االجتماع الثامن والستين، ولكن أجلتھا اللجنة التنفيذية.
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Country Baseline Starting Point HCFC Approved
HCFC 

Remanining
Total Funding for 

PRP
Total funding for 

HPMP
Afghanistan 23.6 23.55 8.2 15.35 115,000                         679,101                           

Albania 6.3 5.91 2.1 3.81 84,926                           315,000                           

Algeria 30.2 35.56 14.48 21.08 248,021                         1,993,331                       

Angola 16 15.95 1.59 14.36 85,000                           176,000                           

Antigua and Barbuda 0.3 0.3 0.03 0.27 85,000                           51,700                             

Argentina 400.7 377.51 83.53 293.98 403,745                         10,775,154                     

Armenia 7 7.83 2.23 5.6 113,451                         633,353                           

Bahamas (the) 4.8 4.81 1.68 3.13 85,000                           308,320                           

Bahrain 52 62.01 23.21 38.8 180,000                         2,808,985                       

Bangladesh 78.6 72.65 24.53 48.12 250,000                         1,556,074                       

Barbados 3.7 3.7 - 3.7 85,000                           -
Belize 2.9 2.8 1.03 1.77 85,000                           280,000                           

Benin 23.8 23.81 8.25 15.56 85,000                           630,000                           

Bhutan 0.3 0.3 0.3 - 85,000                           470,000                           

Bolivia (Plurinational State of) 6.2 5.55 1.7 3.85 200,000                         315,000                           

Bosnia and Herzegovina 6.2 8.17 6.58 1.59 180,000                         953,284                           

Botswana 11.01 11.01 - 11.01 150,000                         -
Brazil 1,327.40 1,327.23 220.3 1,106.93 573,750                         19,597,166                     

Brunei Darussalam 6.1 6.1 2.14 3.96 85,000                           315,000                           

Burkina Faso 28.9 28.88 9.7 19.18 85,000                           796,068                           

Burundi 7.2 7.15 2.5 4.65 85,000                           332,000                           

Cambodia 15 14.97 14.97 - 150,000                         1,600,000                       

Cameroon 88.9 82.46 25.4 57.06 149,636                         1,182,725                       

Cape Verde 1.1 0.25 0.09 0.16 85,000                           160,000                           

Central African Republic (the) 12 11.99 4.2 7.79 85,000                           560,000                           

Chad 16.1 16.1 9.5 6.6 85,000                           630,000                           

Chile 87.9 87.51 22 65.51 250,000                         1,786,455                       

China 19,269.20 18,865.44 3,445.60 15,419.84 4,330,937                     270,000,000                   

Colombia 225.7 225.54 78.91 146.63 293,867                         6,821,483                       

Comoros (the) 0.1 0.14 0.05 0.09 85,000                           160,000                           

Cook Islands (the) 0.1 0.04 0.02 0.02 - 99,000                             

Costa Rica 14.1 32.19 17.6 14.59 210,000                         1,153,523                       

Cote d'Ivoire 63.8 63.8 22.33 41.47 85,000                           1,825,740                       

Croatia 3.9 7.5 7.5 - 189,530                         1,081,150                       

Cuba 16.9 30.23 19.26 10.97 250,000                         1,747,527                       

Democratic People's Republic 
of Korea (the)

78 78 - 78 230,000                         -

Democratic Republic of the 
Congo (the)

47.8 58 5.8 52.2 85,000                           475,000                           

Djibouti 0.7 0.7 0.24 0.46 85,000                           164,500                           

Dominica 0.4 0.4 0.08 0.32 85,000                           164,500                           

Dominican Republic (the) 51.8 70.71 27.14 43.57 210,000                         1,696,225                       

Ecuador 17.7 38.16 21.08 17.08 210,000                         1,961,440                       

Egypt 386.3 484.61 174 310.61 325,000                         8,520,815                       

El Salvador 11.8 16.62 9.03 7.59 180,000                         8,520,815                       

Equatorial Guinea 10.2 6.29 2.2 4.09 85,000                           315,000                           

Eritrea 0.1 0.1 0.03 0.07 85,000                           164,500                           

Ethiopia 5.5 5.5 1.92 3.58 85,000                           315,000                           

Fiji 8.4 8.41 2.94 5.47 85,000                           332,500                           

Gabon 30.2 29.74 10.4 19.34 85,000                           540,000                           

Gambia (the) 0.9 0.92 0.32 0.6 76,061                           210,000                           

Georgia 5.3 5.29 2.33 2.96 114,999                         500,900                           

Ghana 57.3 57.3 20.05 37.25 82,532                           1,356,311                       

Grenada 0.8 0.83 0.3 0.53 85,000                           210,000                           

Guatemala 8.3 9.7 4.3 5.4 210,000                         442,137                           

Guinea 22.6 22.6 7.91 14.69 85,000                           647,000                           

LIST OF COUNTRIES AND THEIR CORRESPONDING HPMP APPROVALS

1
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Guinea-Bissau 2.9 1.43 0.5 0.93 85,000                           210,000                           

Guyana 1.8 1.64 0.1 1.54 85,000                           66,000                             

Haiti 3.6 3.6 1.26 2.34 85,000                           280,000                           

Honduras 19.9 20.71 6.97 13.74 149,918                         630,000                           

India 1,608.30 1,691.25 341.77 1,349.48 573,580                         21,294,490                     

Indonesia 404 403.93 135 268.93 373,397                         12,745,484                     

Iran (Islamic Republic of) 380.5 380.43 101.3 279.13 373,750                         10,219,838                     

Iraq 108.3 108.38 14.98 93.4 195,000                         1,180,000                       

Jamaica 16.3 16.31 8.13 8.18 115,000                         655,450                           

Jordan 83 93.79 25.5 68.29 278,698                         4,726,867                       

Kenya 52.2 52.2 11 41.2 85,000                           900,000                           

Kiribati 0.1 0.05 0.03 0.02 - 109,000                           

Kuwait 418.7 429.34 239.15 190.19 255,000                         9,904,677                       

Kyrgyzstan 4.2 4.06 0.44 3.62 95,271                           88,000                             

Lao People's Democratic 
Republic (the)

2.3 5.08 0.62 4.46 150,000                         210,000                           

Lebanon 73.6 73.53 20 53.53 237,250                         2,495,109                       

Lesotho 3.5 3.9 1.4 2.5 85,000                           280,000                           

Liberia 5.3 5.25 1.93 3.32 85,000                           315,000                           

Libyan Arab Jamahiriya (the) 114.7 114.7 - 114.7 210,000                         -
Madagascar 24.9 22.16 6 16.16 85,000                           560,000                           

Malawi 10.8 10.8 3.11 7.69 85,000                           350,000                           

Malaysia 517.7 515.76 103.02 412.74 423,750                         9,587,471                       

Maldives 4.6 3.7 3.7 - 85,000                           1,100,000                       

Mali 15 14.97 5.2 9.77 85,000                           560,000                           

Marshall Islands (the) 0.2 0.11 0.08 0.03 - 113,000

Mauritania 20.4 20.4 - 20.4 85,000                           -
Mauritius 8 8.02 8.02 - 75,000                           1,000,000                       

Mexico 1,149.00 1,214.80 417.3 797.5 573,750                         18,066,211                     

Micronesia (Federal States of) 0.2 0.14 0.04 0.1 - 112,000                           

Mongolia 1.4 1.3 1 0.3 145,000                         366,000                           

Montenegro 0.8 0.9 0.33 0.57 83,466                           450,000                           

Morocco 59.7 68 16.77 51.23 249,935                         1,286,740                       

Mozambique 6.5 6.5 2.27 4.23 85,000                           315,000                           

Myanmar 4.4 6.13 1.5 4.63 85,000                           280,000                           

Namibia 8.4 8.36 8.36 - 85,000                           900,000                           

Nauru 0.01 0.02 -0.01 - 74,000                             

Nepal 1.1 1.27 0.64 0.63 85,000                           210,000                           

Nicaragua 6.8 7.05 2.69 4.36 84,870                           330,000                           

Niger (the) 26.2 16 5.6 10.4 85,000                           560,000                           

Nigeria 398.3 398.1 90.1 308 279,996                         4,938,830                       

Niue 0.02 0.01 0.01 - 73,000                             

Oman 31.5 32.58 6.79 25.79 150,000                         434,120                           

Pakistan 247.4 247.39 79.13 168.26 389,976                         5,448,849                       

Palau 0.2 0.15 0.06 0.09 - 120,000                           

Panama 24.9 27.28 4.78 22.5 200,000                         335,545                           

Papua New Guinea 3.2 3.23 3.23 - 85,000                           1,250,000                       

Paraguay 18.01 19.31 5.58 13.73 210,000                         630,000                           

Peru 26.88 26.88 3.74 23.14 230,000                         282,671                           

Philippines (the) 208.5 162.87 45 117.87 324,249                         2,318,000                       

Qatar 86.8 86.07 57.86 28.21 165,000                         2,036,600                       

Region ASP 285,000                         285,000                           

Republic of Moldova (the) 1 0.94 0.23 0.71 85,000                           88,000                             

Rwanda 4.2 4.11 1.4 2.71 85,000                           280,000                           

Saint Kitts and Nevis 0.5 0.49 0.18 0.31 85,000                           164,500                           

Saint Lucia 0.2 0.2 0.07 0.13 85,000                           164,500                           

Saint Vincent and the Grenadine 0.3 0.28 0.28 - 85,000                           469,915                           

Samoa 0.3 0.25 0.07 0.18 - 148,500                           

Sao Tome and Principe 2.2 0.15 0.05 0.1 85,000                           160,000                           

Saudi Arabia 1,468.70 1,468.69 703.29 765.4 355,000                         13,420,971                     
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Country Baseline Starting Point HCFC Approved
HCFC 

Remanining
Total Funding for 

PRP
Total funding for 

HPMP
Senegal 36.2 36.15 12.65 23.5 84,445                           1,035,216                       

Serbia 8.4 8.35 3.3 5.05 209,612                         990,760                           

Seychelles 1.4 1.38 1.38 - 85,000                           600,000                           

Sierra Leone 1.7 1.67 0.58 1.09 85,000                           210,000                           

Solomon Islands 2 1.91 0.67 1.24 195,000                           

Somalia 21.9 6.98 1.85 5.13 85,000                           315,000                           

South Africa 369.8 369.7 176.72 192.98 345,000                         6,533,556                       

South Sudan - - - - -
Sri Lanka 13.9 14.09 4.93 9.16 237,250                         647,866                           

Sudan (the) 52.8 50.7 16.18 34.52 250,000                         1,456,341                       

Suriname 2.1 1.98 0.69 1.29 85,000                           210,000                           

Swaziland 7.4 7.08 5.99 1.09 115,000                        877,948                          

Syria 135.2 138.28 12.9 125.38 235,021                        -
Thailand 929 943.2 234.73 708.47 495,000                        23,052,037                    

The former Yugoslav Republic 
of Macedonia

1.8 3.35 2.18 1.17 84,366                           1,166,955                       

Timor Leste 0.5 0.5 0.05 0.45 105,000                        271,700                          

Togo 20 20.57 7 13.57 85,000                          630,000                          

Tonga 0.1 0.07 0.03 0.04 - 127,000                          

Trinidad and Tobago 46.2 45.97 17.66 28.31 150,000                        1,462,733                      

Tunisia 40.7 40.7 - 40.7 215,000                        -
Turkey 493.12 641.35 507.87 133.48 471,530                        14,223,540                    

Turkmenistan 6.8 6.81 2.55 4.26 83,181                          652,050                          

Tuvalu 0.1 0.09 0.03 0.06 - 92,000                            

Uganda 0.2 0.2 0.07 0.13 30,000                          164,500                          

United Republic of Tanzania 
(the)

1.7 1.69 0.59 1.1 85,000                           210,000                           

Uruguay 23.4 28.66 4.18 24.48 260,000                        380,004                          

Vanuatu 0.3 0.27 0.1 0.17 - 148,500                          

Venezuela (Bolivarian Republic 206.97 208.85 23.16 185.69 373,750                        1,894,500                      

Vietnam 221.3 385.81 140.1 245.71 395,000                        9,763,820                      

Yemen 158.2 175.75 63.28 112.47 255,000                        790,000                          

Zambia 5 4.95 1.7 3.25 85,000                          315,000                          

Zimbabwe 17.9 21.55 11.51 10.04 115,000                        1,038,818                      

----
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