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معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية 
 د))( 70/21(المقرر   من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 

 خلفية

)، على تعجيل إزالة المواد 2007اتفقت األطراف، في اجتماعھا التاسع عشر (سبتمبر/أيلول  .1
تعديل على بروتوكول مونتريال، وأعطت تكليفا للجنة التنفيذية إلعداد  إدخالالھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل 

على الوفاء بالتزاماتھا وفقا للجدول المعدل (المقرر  5مبادئ توجيھية للتمويل لمساعدة البلدان العاملة بموجب المادة 
6/XIX التنفيذية المناقشات حول )، بدأت اللجنة 2007). وفي اجتماعھا الثالث والخمسين (نوفمبر/تشرين الثاني

، التي استمرت عبر عدة 1السياسات إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي االستھالك واإلنتاج
 رته األطراف.دة التكليف الذي أصجاجتماعات وانتھت باعتماد السياسات والمبادئ التوجيھية لمعال

روكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك في البلدان وحظت باألھمية الخاصة معايير تمويل إزالة الھيد .2
). وغطت المعايير 2010) المعتمدة في االجتماع الستين (أبريل/نيسان 60/44(المقرر  5العاملة بموجب المادة 

تحديد التاريخ النھائي لتركيب معدات التصنيع القائمة على  60/44المنصوص عليھا في المقرر 
لتخفيضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، وتحويالت جمالي اونقطة البداية إلالھيدروكلوروفلوروكربون، 

 ، والتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.2المرحلة الثانية

في المقرر  اع االستھالك، على النحو المعتمدروكلوروفلوروكربون في قطدوسمحت معايير تمويل إزالة الھي .3
تمدتھا بعد ذلك اللجنة التنفيذية، سمحت بتقديم المرحلة األولى من عوبعد تفصيلھا بمقررات ومبادئ توجيھية ا 60/44
(من بين  5بلدا من بلدان المادة  138ربونية والموافقة عليھا بالنسبة لـكإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو طخط

                                                      
  يشمل خيارات لتقييم وتعريف التكاليف اإلضافية المؤھلة ألنشطة اإلزالة في استھالك وإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون. 53/37المقرر   1
ن تشير تحويالت المرحلة الثانية إلى تحويل الشركات التي تلقت بالفعل تمويال و/أو مساعدة تقنية من الصندوق المتعدد األطراف للتحويل م  2

 التكنولوجيات القائمة على الكلوروفلوروكربون إلى التكنولوجيات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون.
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مائة تقريبا من نقطة بداية الفي  24ان من قدرات استنفاد األوزون (أي أطن 7,840)، مما سينتج عنه إزالة 3بلدا 145
طنا من قدرات استنفاد األوزون من  290إجمالي التخفيضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون) وأكثر من 

بلغ عنه المحتوي في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (أي االستھالك غير الم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 توكول مونتريال).ومن بر 7بموجب المادة 

 أوراق السياسات التي طلبتھا اللجنة التنفيذية

 اللجنة لمساعدة السبعين لالجتماع إعالمية وثيقة تعد أن األمانة طلب إلىالستين، وفي االجتماع التاسع  .4
 بموجب المعتمدة االستھالك قطاع في الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة تمويل معايير استعراض في التنفيذية
 بين تقسيم التكاليف عن فضال اآلن، حتى المعتمدة المشروعات تكاليف لجدوى تحليل ذلك في بما ، 44/60المقرر
(ب)). وشجعت األمانة أيضا إلى النظر 69/22(المقرر  اإلضافية الرأسمالية والتكاليف اإلضافية التشغيلية التكاليف

في المائة؛  20 البالغة الصرف عتبة سيحققفي خيارات لضمان أن مستوى التمويل للسنة األولى من المرحلة الثانية 
الصرف (المقرر  عتبة إلى الوصول واحتمال النقدية إلى الحاجة ضوء في الالحقة الشرائح في نظروتم ال(

 .)(د)69/24

(د)، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة 69/24(ب) و69/22 ينوعمال للمقرر .5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52   في اجتماعھا السبعين. وفي أثناء المناقشة، قال كثير من األعضاء إن المبادئ

د خططھا إلدارة في إعدا 5وقرارات السياسة الالحقة عملت على مساعدة بلدان المادة  60/44التوجيھية في المقرر 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقال أحد األعضاء إن من المستحسن تطبيق المبادئ التوجيھية القائمة على 

وذلك في عملية استعراض مستمرة. المرحلة الثانية، ومعالجة أى مسائل تتعلق بالسياسة أو مسائل أخرى عندما تنشأ، 
إن المبادئ التوجيھية تحتاج إلى أن تكون  ينقائلعن عدم موافقتھم على ھذا النھج،  غير أن عددا من األعضاء أعربوا

مستمرة. وكما كان الحال في المرحلة األولى، ينبغي تجميع بيانات عن شاملة ومحدثة على أساس الخبرات السابقة وال
المستكملة، حتى تستند أي مراجعة للمبادئ التكاليف التشغيلية اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية للمشروعات 

لتحديث  اصغير التوجيھية إلى التكاليف الفعلية، بدال من التكاليف التقديرية. وقال بعض األعضاء إن ھناك مجاال
المعايير باستخدام البيانات اإلضافية، وإن البيانات المحدودة عن حاالت محددة حتى اآلن يمكن أن تثبت عدم مالءمتھا 

تناد إلى دروس لصياغة المشروعات في المستقبل. وتم التأكيد على أن المعلومات اإلضافية قد ال تقدم أساسا لالس
للمقارنة مع موافقات المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعدة أسباب تشمل نقص 

شركات المحولة، والتحديثات والتوسعات الممكنة في التحقق من البيانات، والتغييرات المحتملة في تشكيل ال
ض العديد من األعضاء على إجراء أي مراجعة للمبادئ التوجيھية الحالية، وأكدوا تفضيلھم لعملية ترالتكنولوجيا. واع

واد في خطط إدارة إزالة المالحالية تقوم بمقتضاھا األمانة بتجميع البيانات المطلوبة عن المشروعات االستثمارية 
الھيدروكلوروفلوروكربونية كشرط مسبق لصياغة المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية. وطلبت اللجنة التنفيذية بعد ذلك، 
ضمن جملة أمور أن تقدم الوكاالت الثنائية والمنفذة معلومات إلى األمانة بخصوص التكاليف الرأسمالية والتشغيلية 

الخطط، وأن تدرج األمانة ھذه المعلومات في وثيقة محدثة  ھذهولى من اإلضافية المتكبدة في إطار المرحلة األ
لتقديمھا إلى االجتماع الحادي والسبعين. وأجلت اللجنة أيضا مناقشة معايير لتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

وصل إلى اتفاق حول ھذه اع الثاني والسبعين، بھدف التمطط إلى االجتثانية من ھذه الخفي قطاع االستھالك للمرحلة ال
 ).70/21المعايير في ذلك االجتماع (المقرر 

حادي والسبعين، في الوثيقة ال، نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا 70/21وعمال للمقرر  .6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 التي تضمنت ضمن جملة أمور، معلومات مقدمة من الوكاالت المنفذة المعنية ،

لرأسمالية والتشغيلية اإلضافية المتكبدة في إطار المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد ا فبخصوص التكالي
وتم إبالغ اللجنة التنفيذية عن الصعوبات التي واجھت األمانة في تحديد ما إذا كانت كل الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

                                                      
ا معلقة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي: بوتسوانا، وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليبيا، التي لديھا خطط 5بلدان المادة   3

وريا وموريتانيا، وجنوب السودان، والجمھورية العربية السورية وتونس. وقدمت خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية ك
لى اطية والجمھورية العربية السورية إلى االجتماع الثامن والستين، ولكن تم تأجيل النظر فيھا. أما ھذه الخطط لليبيا وتونس، فقد قدمت إالشعبية الديمقر

ن البلد لم يكن ا ألاالجتماع الثاني والسبعين؛ غير أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لليبيا تم سحبھا بعد ذلك من جانب اليونيدو نظر
  لديه نظاما للتراخيص والحصص قد تم تفعليه.
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الموافق عليھا، وأن الوكاالت واجھت صعوبات التكاليف المتكبدة تكاليف إضافية مؤھلة حسب مقترحات المشروعات 
بالفعل لھا اإلضافة إلى ذلك، كان عدد الشركات التي تم دفع التكاليف الفعلية بأيضا في تقديم المعلومات المطلوبة. و

جميع التكنولوجيات البديلة المختارة  ھا حاليا، ولم تغطيعددا صغيرا جدا بالمقارنة إلى الشركات التي يجري تحويل
أن المعايير والمبادئ ت األمانة وجميع الوكاالت المنفذة رأاستنادا إلى التحليل اإلضافي الذي تم إجرائه، وحتى اآلن. 

التوجيھية الموضوعة حاليا يمكن االستمرار في استخدامھا عند تقديم مقترحات جديدة، على أساس الفھم بأنھا يمكن 
. وبعد ذلك، أحاطت اللجنة التنفيذية علما 4لسياسات عندما يتم مراجعتھاتطويرھا أيضا مع نشوء مسائل جديدة تتعلق با
 بالوثيقة المقدمة إلى االجتماع الحادي والسبعين.

 مذكرة مفھوم أعدت الجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت

أعدت األمانة مذكرة مفھوم بشأن المعايير المنقحة لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  .7
في  2014فبراير/شباط  13إلى  11الجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت الذي عقد من  5االستھالك في بلدان المادة 

، أشارت مذكرة المفھوم إلى إعداد UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57مونتريال. وعلى النحو المقدم في الوثيقة 
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى المعايير والمبادئ التوجيھية 

 .الموجودة حاليا، مع مالحظة أن المسائل المتعلقة بالسياسات يمكن تطويرھا عندما تنشأ مسائل من استعراضھا

 معايير التمويل المنقحةمشروع 

التي لديھا استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون في كل من قطاع الخدمة وقطاع  5بالنسبة لبلدان المادة  .8
ن يأنشطة تستند إلى ھذإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حلة الثانية من خطط رالتصنيع، ستشمل الم

المرحلة األولى، استنادا إلى التطورات الحالية في التكنولوجيات البديلة للمواد تمت معالجتھا بالفعل في  التي القطاعين
الھيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لالستراتيجية الشاملة، وخطة العمل وأنشطة اإلزالة المدرجة في المرحلة األولى 

 5بلدا من بلدان المادة  95المتوقع أن الموافق عليه لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان، من 
المرحلة الثانية  فإنبلدا من غير بلدان االستھالك المنخفض)،  15بلدا من بلدان االستھالك المنخفض و 80تقريبا (
 االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون الموجود أساسا في قطاع التبريد وخدمة تكييف الھواء.ستعالج 

اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثاني والسبعين، قامت األمانة  التي ستجريھاالمناقشات  ومن أجل تيسير .9
 2020لتعكس، ضمن جملة أمور أھداف األعوام  60/44بتحديث المعايير على النحو الموافق عليه بموجب المقرر 

المعايير الحالية)؛ فإن حقيقة المحددة في  2020و 2015و 2013(اإلزالة التامة) (بدال من األعوام  2040و 2025و
أن خطوط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون الالزمة المتثال البلدان تم تحديدھا (ولم يكن ذلك الحال عند اعتماد 

اعتمدتھا اللجنة بعد االجتماع الستين (مثل تحديد عتبات جدوى اإلضافية التي معايير" ال)؛ ومع "60/44المقرر 
ب 141-صلبة لقطاع التبريد المنزلي وقطاع االيروسوالت، والھيدروكلوروفلوروكربونالتكاليف لرغاوي العزل ال

المحتوي في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي ستدرج في نقطة بداية إجمالي التخفيضات في استھالك 
تطبيقھا  سيستمر ايير الصندوق المتعدد األطرافظة أن جميع سياسات ومعحالھيدروكلوروفلوروكربون). وتجدر مال

 بالنسبة للمرحلة الثانية والمراحل الالحقة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك، مع  وفيما يلي العناصر الرئيسية لمعايير تمويل .10
 :5التغييرات ذات الصلة التي تم إدخالھا

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64من الوثيقة  164إلى  162الفقرات   4
 "النص المشطوب" ھو نص ليس اله صلة بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وينبغي حذفه. ويشير "النص  5

  اكن" إلى النص الجديد ذي الصلة بالمرحلة الثانية من ھذه الخطط.بالبنط الد
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  التاريخ النھائي

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

  تحويل المرحلة الثانية

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

، على أال تخضع الستعراض اللجنة التنفيذية قبل 2015و 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 

بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن ھذه المشروعات ضرورية لالمتثال 
قة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال، حتى لألھداف المتعل

بالمائة بحلول األول من يناير/كانون الثاني  67.5 35وبما في ذلك مرحلة الخفض البالغة 
، و/أو التي تكون المشروعات األكثر جدوى للتكاليف ُمقاسة بأطنان قدرات 2025 2020

رف المعني االضطالع بھا في قطاع التصنيع بھدف استنفاد األوزون، التي تستطيع الط
  االمتثال لھذه األھداف؛

سوف يقتصر تمويل جميع مشروعات تحويل المرحلة الثانية األخرى الذي ال تشملھا   )2(
) أعاله على التمويل عمليات التركيب والتجارب والتدريب المرتبطة بتلك 1الفقرة (ب) (
  المشروعات؛

  6التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنقاط البداية إلجمالي 

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

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

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

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

  ھيدروكلوروفلوروكربونية؛ال

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

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

                                                      
ألولى من خطة يتم تحديد نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند موافقة اللجنة التنفيذية على المرحلة ا 6

  .5ان المادة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلد من بلد
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أن تدرج في نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، متوسط   (و)
ب المحتوي في نظم البوليوالت المستوردة خالل الفترة 141-كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

  .7التي لم يتم حسابھا كاستھالك بموجب المادة  2007-2009

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلزالة المعجلة للمواد 

تجاوز خطوة التخفيض بما يلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإزالة  عجلت منالمشروعات التي   (ج)
 360التي لديھا استھالك إجمالي أعلى من  5لبلدان المادة  2020في المائة في عام  35البالغة 

وطني طن متري مستخدم في كل من قطاع التصنيع وقطاع خدمة التبريد، والتي لديھا مستوي 
على حدة. وينبغي  من االلتزام لدعم اإلزالة المعجلة، يمكن النظر فيھا على أساس كل حالة قوي

ھذه في اتفاقھا مع اللجنة التنفيذية، مستوى التخفيض من خط أساسھا  5أن تتضمن بلدان المادة 
  للھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال بحلول عام محدد.

  التكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

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

 2040و 2025و 2020 األعوام 2015و 2013عاَمي المواد في أھداف االمتثال إلزالة ھذه 
  :2018 2013، على أن تخضع لالستعراض في عام (اإلزالة التامة)

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

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

إن قيَم عتبة جدوى التكاليف الحالية المستخدمة لمشروعات إزالة المواد   )1(
من التقرير النھائي لالجتماع السادس عشر  32الكلوروفلوروكربونية الواردة في الفقرة 

) تقاس بالكيلوغرامات UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20للجنة التنفيذية (الوثيقة 
متري  مكيلوغرادوالرا أمريكيا/ 7.83ى التكاليف البالغة وقيمة عتبة جدوالمترية، 

يجب أن تُستخَدم كمبادئ توجيھية خالل إعداد وتنفيذ  لرغاوي العزل الصلبة في التبريد،
من خطط إدارة إزالة المواد  الثانية والمراحل الالحقة األولىالمرحلة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

المرونة في تخصيص التمويل الموافق عليه من تكاليف التشغيل  5المادة بلدان سيكون ل  )2(
في المائة من التمويل  20اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتخصيص حتى 

الموافق عليه لتكاليف التشغيل اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، طالما ال يغير 
ويجب إبالغ اللجنة التنفيذية بأي إعادة  استخدام ھذه المرونة القصد من المشروع.

  تخصيص؛

في المائة عن عتبة جدوى التكاليف للمشروعات  25سيُوفر تمويل يزيد بحد أقصى بنسبة   )3(
  في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفض؛

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى

البوليوريثان يتم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في قطاع رغاوى سوف   )4(
في وب 141-دوالر أمريكي/كيلوغرام متري للھيدروكلوروفلوروكربون 1.60على أساس 

دوالر أمريكي/كيلوغرام متري  1.40 المسحوبة بالضغطقطاع رغاوي البوليسترين 
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 /ب142- الھيدروكلوروفلوروكربونو، ب142-للھيدروكلوروفلوروكربون
لالستھالك المقرر إزالته  ،22- ، أو الھيدروكلوروفلوروكربون22-الكلوروفلوروكربون

  في مؤسسات التصنيع؛

بالنسبة لمشروعات المجموعات المرتبطة بالشركات المعنية بالنُظُم، سيتّم حساب تكاليف   )5(
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي  التشغيل اإلضافية على أساس إجمالي استھالك المواد
  تزال لكافة مؤسسات الّرغاوى الُسفلية الذي يجب إزالته؛

سوف تنظر اللجنة التنفيذية، على أساس حالة بحالة، في تمويل مستويات أعلى من تكاليف   )6(
) أعاله عندما تكون مطلوبة إلدخال 5التشغيل اإلضافية عن تلك المحددة في الفقرة (و)(

الجديدة أو التكنولوجيات  تكنولوجيا لنفخ المياه ذات إمكانية احترار عالمي منخفض
  ؛فلوروكربونية غير المشبعةإلى المواد الھيدرو المستندةالناشئة 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء

في القطاع الفرعي لتكييف الھواء على أساس سوف يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية   )7(
دوالر أمريكي/للكيلوغرام المتري من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  6.30

  المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛

سوف يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي للتبريد   )8(
ر أمريكي/للكيلوغرام المتري من استھالك المواد دوال 3.80التجاري على أساس 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛ 

ً مع المقرر   )9( ، لن يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمؤسّسات المصنّفة 31/45تمّشيا
  تحت القطاع الفرعي لتجميع وتركيب وتعبئة معدات التبريد؛

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبريد إزالة المواد

يصل إلى  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )10(

التي لديھا استھالك منخفض في السابق التي لديھا  5وبلدان المادة ، طنا متريا 360
 طنا متريا 360 أعلى منخدمة التبريد استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع 

  يجب أن تضّمن خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كحّد أدنى: ،فقط

التجميد في عام التزاما بتحقيق، من دون مزيد من طلبات التمويل، وعلى األقل،   أ)
البلد ، وإذا قرر 2015في المائة في عام  10ومرحلة التخفيض البالغة  2013
، وإذا قرر البلد ذلك، 2020في المائة في عام  35مرحلة التخفيض البالغة  ذلك،

الة التامة للمواد زأو اإل 2025في المائة في عام  67.5خطوة التخفيض البالغة 
الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني لبروتوكول 

البلد بالحّد من استيراد المعدات القائمة على  وسيتضّمن ذلك التزاماً من مونتريال.

عند الضرورة لتحقيق االمتثال لمراحل التخفيض  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ال

 ودعم أنشطة اإلزالة ذات الصلة؛
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ً إلزامياً، بحلول الوقت الذي تُطلب فيه شرائح التمويل، بشأن تنفيذ األنشطة   ب) تبليغا
ت التبريد وفي قطاع التصنيع حيثما ينطبق األمر، المضطلع بھا في قطاع خدما

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
 ينطبق األمر؛الرئيسية والوكاالت المتعاونة، حيثما 

يصل إلى  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )11(

ً مع مستوى االستھالك في قطاع خدمة التبريد  360 طنا متريا سوف تُمنح تمويالً متوافقا
حسبما ھو موضح في الجدول أدناه، على أساس الفھم أن مقترحات المشروعات مازالت 

 2013تحتاج إلى أن تثبت أن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أھداف إزالة لعامي 
اإلزالة التامة للمواد  2020أھداف ا قرر البلد ذلك، ، وإذ2025و 2020 2015و

  الھيدروكلوروفلوروكربونية:
  

 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.

  

 االستھالك (طن متري)*
 2020التمويل حتى 

 (دوالر أمريكي)
 2025التمويل حتى 

 (دوالر أمريكي)
  اإلزالة التامة

  (دوالر أمريكي)
>0 <15 164,500 317,250 470,000 
15 <40 210,000 405,000 600,000 
40 <80 280,000 540,000 800,000 
80 <120 315,000 607,500 900,000 
120 <160 332,500 641,250 950,000 
160 <200 350,000 675,000 1,000,000 
200 <320 560,000 1,080,000 1,600,000 
320 <360 630,000 1,215,000 1,800,000 

  (*) مستوى خط أساس االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.

  
ذات االستھالك المنخفض في السابق التي لديھا استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون في  5بلدان المادة   )12(

طنا متريا سيتم تقديم التمويل لھا ألنشطة اإلزالة عند مبلغ  360قطاع خدمة التبريد فقط كان أعلى من 
 دوالرا أمريكيا للكيلوغرام المتري؛ 4.50وقدره 

  

يصل إلى  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )13(

ذات االستھالك المنخفض في السابق التي لديھا استھالك  5ادة الموبلدان طنا متريا  360
طنا متريا  360للھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد فقط كان أعلى من 

ً مع الجدول أعاله ، ستكون لھا المرونة الستعمال الموارد والتي تتلقى تمويالً متّسقا
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أ خالل تنفيذ المشروعات لتسھيل أيسر المتوفرة لتلبية االحتياجات الخاصة التي قد تطر
 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 
الصندوق المتعدد األطراف السارية، باإلضافة إلى تمويل لمعالجة استھالك المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة؛

يزيد عن  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )15(

يجب أن تبدأ أوالً بمعالجة  يستخدم في قطاعي التصنيع وخدمة التبريدطنا متريا  360
 2015و 2013االستھالك في قطاع التصنيع من أجل تحقيق أھداف اإلزالة في عامي 

 . ولكن، إذا أثبتت ھذه البلدان بوضوح أنھا تحتاج إلى مساعدة في قطاع2025و 2020
مثل األنشطة ھذه خدمات التبريد من أجل االمتثال لھذه األھداف، سوف يتّم حساب تمويل 

دوالر أمريكي/ للكيلوغرام المتري، وسيخصم من نقطة البداية  4.50، على أساس التدريب
 الخاصة بھا إلجمالي تخفيضات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

إطفاء الحريق  ةأجهز  و األيروسوالت قطاعي قطاعاتإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 
 والمذيبات

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

 أجھزة إطفاء الحريق والمذيبات. و األيروسوالتقطاعي  قطاعات

- - - - 
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