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للمرحلة في قطاع االستھالك  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية معايير تمويلمشروع 
 )73/64قرر م(ال إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطط إدارة الثانية 

 
  

  خلفية
  
، اعتمدت 60/441المقرر المعتمدة في في قطاع االستھالك  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى معايير تمويل .2

(من أصل  52المادة  المدرجة في بلدانالبلدا من  140 عددل الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطط إدارة  تمويلاللجنة التنفيذية 
 لبلد واحد. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) والموافقة على المرحلة الثانية من 3بلدا 145

 

في  دروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الھياللجنة التنفيذية معايير تمويل ناقشت ، 60/444قرر ملل وفقا .3
 ھا السبعينمنذ اجتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة 

  .1المدرجة في الجدول  االجتماعين السبعين والثالث والسبعين الوثائق المقدمة بين استنادا إلى

                                                      
 ، ونقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية فيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  ةلتركيب معدات التصنيع القائم آخر موعدمعايير تحديد ال شملت  1

المواد  إزالة تحويالت المرحلة الثانية، والتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعاتو، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

زون من المواد األو ذقدرات استنفامن  اطن 8,464 إزالةالمعتمدة إلى  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يؤدي تنفيذ خطط   2
األوزون من المواد  ذقدرات استنفامن  اطن 290في المائة من نقطة البداية) وأكثر من  25,6(ما يعادل  الھيدروكلوروفلوروكربونية
ن بروتوكول م 7بموجب المادة  غير المبلغ عنهستھالك اال ،المستوردة (أي سابقا الواردة في البوليوالت المخلوطة ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونية

  مونتريال).
جنوب السودان وموريتانيا وليبيا والمعلقة ھي: بوتسوانا  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط ذات 5المادة  المدرجة في بلدانال   3

 الثامن والستينلجمھورية العربية السورية إلى االجتماع ل ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطوتم تقديم والجمھورية العربية السورية. 
  .تم تأجيلھا ولكن

"، والتكاليف اإلضافية 2013في عام  لالجتماع األخيرتحويالت المرحلة الثانية "في وقت سابق  بشأنصراحة مراجعة المعايير  60/44تضمن القرار   4
) طلب من 2013 /نيسان(إبريل التاسع والستين". ومع ذلك، في االجتماع 2013"في عام  يةإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون اتعوالمؤھلة لمشر

  (د)). 69/24ھذا الشأن (القرار السبعين للالجتماع  المعلوماتاألمانة أن تعد وثيقة 
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60/44قرر موجب المب المعتمدة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمويلبشأن معايير وثائق السياسات    -1الجدول   
 المقرر  عنوان الوثيقة (الرقم) االجتماع (التاريخ)

السبعون (يوليه/تموز 
2013(  

المعتمدة بموجبفي قطاع االستھالك  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمعايير تمويل 
  (د))  69/24(ب) و 69/22المقرران ( 60/44قرر مال

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52)  

70/21 

الحادي والسبعون 
(نوفمبر/تشرين الثاني 

2013(  

 المعتمدة بموجبفي قطاع االستھالك  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمعايير تمويل 
  (ج))  70/21(د) و  69/24و(ب)،  69/22 تقررام(ال 60/44المقرر 

)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57)  

 

الثاني والسبعون (مايو/أيار 
2014(  

في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمعايير تمويل 
  (د))  70/21(المقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطط إدارة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39)  

72/39  

والسبعون الثالث 
(نوفمبر/تشرين الثاني 

2014(  

في قطاع االستھالك للمرحلة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع معايير تمويل 
  ) 72/39(المقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطط إدارة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53)  

73/64  

 

 لثالث والسبعينموجز المناقشة في االجتماع ا
 
، ناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث والسبعين وثيقة تتضمن: تحليل المعلومات 72/39وفقا للمقرر   -3

، وتحليل إضافي للمعلومات حسبما طلبه بعض األعضاء، 6، حسب الموضوع5المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية
إزالة ومالحظات األمانة لكل موضوع تم تحليله، حيثما كان ذلك مناسبا. كما قدمت الوثيقة مشروع معايير تمويل 

إزالة المواد في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  ، المحدثة بالمعلومات اإلضافية المقدمة من األعضاء.لوروكربونيةالھيدروكلوروف

  
وبعد عرض الوثيقة، طرح األعضاء العديد من المسائل، تشمل المستوى المنخفض لتمويل المرحلة الثانية   -4

ة ، وضرورة وجود معايير محددة للتمويل تتعلق بالمرحلإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطط إدارة 
الثانية من ھذه الخطط، حيث أن الوضع قد تتطور واختلف عن الوقت الذي اعتمدت فيه المعايير للمرحلة األولى، 
وضرورة معالجة تكلفة التحويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وإمكانية الحصول على التكنولوجيات 

  .XIX/6في نفس الوقت، وفقا للمقرر  البديلة؛ ومھمة السعي إلفادة كل من طبقة األوزون والمناخ

ثم اتفق المجتمعون على جمع فريق االتصال إلجراء المزيد من مناقشة مشروع معايير تمويل المرحلة الثانية   -5
. وأوضح الميسر عند اإلبالغ عن المداوالت بين فريق إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة من 

انت قوية وطرحت العديد من المقترحات، تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر: الجھود االتصال، أن المناقشة ك
المطلوبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومستوى التمويل لتكاليف التشغيل اإلضافية؛ وحقيقة أن فعالية تكلفة 

موعد لألھلية، وتاريخ  المشروعات المعتمدة حتى اآلن كانت عند أو تحت عتبات الفعالية من حيث التكلفة، وآخر
التحويل الماضي، ومستوى الزيادة في التمويل الالزم لتسھيل إدخال البدائل ذات إمكانيه االحترار العالمي المنخفض؛ 
ومستوى التمويل الالزم لقطاع خدمات التبريد في البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض، مع عدد من المشاركين 

د من التمويل. وكان ھناك أيضا رأي سائد يرى أن جميع أو معظم المعايير للمرحلة المنادين بضرورة وجود المزي
األولى كانت كافية للمرحلة الثانية، ألنھا كانت نتيجة لمفاوضات وتسوية مطولة. وأفاد الميسر كذلك أنه لم يكن ھناك 

في قطاع االستھالك للمرحلة  بونيةإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكراتفاق كاف قادر على اعتماد معايير لتمويل 
  في االجتماع الثالث والسبعين. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة الثانية من 

                                                      
في الوثيقة  ما ورد إلكمالعتبروھا ضرورية يم أي معلومات إضافية يعضاء لتقداألدعت اللجنة التنفيذية  72/39قرر مفي ال   5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39  والصين واليابان وأوروغواي  أسترالياوردت معلومات من . و2014 ه/حزيرانيوني 30إلى األمانة بحلول
  والواليات المتحدة األمريكية.

، وفعالية التكاليف الھيدروكلوروفلوروكربونية زالة الموادإ وتعجيلتحويالت المرحلة الثانية، و، آخر موعد: ھي الموضوعات المدرجة في الوثيقة   6
  وتكاليف التشغيل اإلضافية، ونشر التكنولوجيات الجديدة الناشئة وقطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء.
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وبعد عرض الميسر لفريق االتصال، ذكر أحد األعضاء أنه من المؤسف أنه لم يتم االنتھاء من المبادئ   -6
في انتظار المبادئ  5وضح أن العديد من البلدان المدرجة في المادة التوجيھية في االجتماع الثالث والسبعين. وأ

التوجيھية الجديدة لكي تتمكن من اقتراح مشروعات تتفق مع ھذه المبادئ التوجيھية في أسرع وقت ممكن. وقال أيضا 
الجتماع الرابع أنه تم تبادل قدر كبير من المعلومات، وأنه ينبغي أن توضح الوثيقة التي ستستخدم للمناقشة في ا

والسبعين المعلومات المقدمة في االجتماع الثالث والسبعين. وعلى ھذا األساس، تقرر مواصلة النظر في مشروع 
إزالة في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمعايير تمويل 

  ).73/64جتماع الرابع والسبعين (المقرر في اال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع تحديث معايير تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة 

  
إزالة المواد لتسھيل المناقشات في االجتماع الرابع والسبعين، قدمت األمانة معايير تمويل    -7

إزالة المواد في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
الواردة أدناه، وإلغاء النص الذي لم يعد مناسبا للمرحلة الثانية من الخطط وتضمين  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ھا (النص بين مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن
القوسين). وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مداوالتھا في االجتماع الرابع والسبعين على أساس المعايير الواردة 

  أدناه:
 

 آخر موعد
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعدم النظر في أي مشروعات لتحويل قدرات التصنيع القائمة على   ) أ(
  ].2009أكتوبر/تشرين األول  1[ 2007مبر/أيلول سبت 21التي تم تركيبھا بعد 

  
  

 التحويل في المرحلة الثانية
 

 تطبيق المبادئ التالية فيما يتعلق بمشروعات تحويل المرحلة الثانية:  (ب)
  
سيتم النظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات التحويل في المرحلة   )1(

بوضوح في خطته إلدارة  5الثانية لتلك الحاالت التي يبرھن فيھا طرف مدرج في المادة 
على أن ھذه المشروعات ضرورية لكي تتوافق  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وتشمل خطوة  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمونتريال  مع أھداف بروتوكول
] 2020/2025يناير/كانون الثاني  1] في المائة بحلول [67,5/  35,0التخفيض بنسبة [

و/ أو المشروعات األكثر فعالية من حيث التكلفة المقاسة بالطن من قدرات استنفاذ 
لتصنيع من أجل االمتثال لھذه األوزون التي يستطيع الطرف المعني تنفيذھا في قطاع ا

 األھداف؛
  
سيقتصر تمويل جميع مشروعات التحويل األخرى بالمرحلة الثانية الغير مدرجة في الفقرة   )2(

) المذكورة أعاله على التمويل الالزم للتركيب والتجريب والتدريب المرتبط بتلك 1(ب)(
  المشروعات؛

  
  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة االتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات 

  
إزالة المواد تطبيق المبادئ التالية فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات   (ج)

و  2025، [2020من أجل تحقيق ھذه المشروعات ھدف االمتثال لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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، تخضع واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالم(اإلزالة التامة)] ھدف (أھداف) االمتثال إلزالة  2040
  : 2018للمراجعة في عام 

  
[ينبغي استخدام [قيم عتبة الفعالية من حيث التكلفة الحالية المستخدمة لمشروعات إزالة   )1( 

من التقرير الختامي لالجتماع السادس عشر  32المواد الكلوروفلوروكربونية في الفقرة 
)، التي يجب أن تقاس UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/2للجنة التنفيذية (الوثيقة 

دوالر أمريكي] لكل  10,96/  7,83بالكيلوغرام متري، وعتبة الفعالية من حيث التكاليف [
كيلوغرام متري لرغوة العزل الجامدة للتبريد، كمبادئ توجيھية خالل وضع وتنفيذ 

إزالة المواد المرحلة الثانية والمراحل الالحقة من خطط إدارة 
 ].روكلوروفلوروكربونيةالھيد

  
بالمرونة في تخصيص التمويل المعتمد من تكاليف  5[ستتمتع البلدان المدرجة في المادة   )2(

في المائة  20التشغيل اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتخصص [ما يصل إلى 
ضافية، طالما لم من] التمويل المعتمد لتكاليف رأس المال اإلضافية إلى تكاليف التشغيل اإل

يغير استخدام المرونة القصد من المشروع [والتكنولوجيا المختارة] [والخيار المحدد ھو 
 إمكانية االحترار العالمي المنخفض]. وينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية بأي تخصيص؛]

  
] في المائة فوق عتبة الفعالية من حيث 25/35سيتم توفير التمويل بحد أقصى قدره [  )3(

  التكلفة للمشروعات عند الحاجة إلدخال بدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض؛
  

  في قطاع الرغاوى إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

سوف تقدر تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في قطاع رغوة البولي يوريثان بقيمة   )4(
دوالر أمريكي] لكل كيلوغرام  6،06يكي ودوالر أمر 3,89دوالر أمريكي / بين  1,60[

ب وفي قطاع رغوة البوليسترين 141-للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمتري  
دوالر أمريكي/ كيلوغرام متري] للمواد  1,40المسحوبة بالضغط بقيمة [

ب/المواد 142-الھيدروكلوروفلوروكربونيةب، أو المواد 142-الھيدروكلوروفلوروكربونية
، ويتم إزالة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية، أو المواد 22-لوروفلوروكربونيةالھيدروك

 االستھالك في شركات التصنيع.
  

فيما يتعلق بالمشروعات الجماعية المرتبطة بشركات النظم، سيتم احتساب التكاليف   )5(
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتشغيلية اإلضافية على أساس إجمالي استھالك المواد 

 الواجب إزالتھا لجميع مشروعات الرغوة.
  

[سوف تنظر اللجنة التنفيذية، حسب كل حالة على حدة، في تمويل مستويات تكاليف   )6(
) المذكورة أعاله عند الحاجة 4التشغيل اإلضافية األعلى من المذكورة في الفقرة (ج) (

ن التكنولوجيات القائمة إلدخال تكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض بدال م
  على الھيدروكربونات؛]

  
  في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 

 
سيتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي لتكييف الھواء بقيمة   )7(

دوالر أمريكي] لكل كيلوغرام متري من استھالك المواد  8,82/ 6,30[
 الواجب إزالتھا في شركات التصنيع. الھيدروكلوروفلوروكربونية
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لقطاع الفرعي للتبريد التجاري سيتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في ا  )8(

دوالر أمريكي] لكل كيلوغرام متري من استھالك المواد  5,32/  3,80بقيمة [
 الواجب إزالتھا في شركات التصنيع. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
للجنة التنفيذية، لن يتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للشركات  31/45وفقا للمقرر   )9(

  طاع الفرعي لتجميع معدات التبريد والتركيب والشحن.المصنفة تحت الق
  

  في قطاع خدمات التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 
 

التي يصل فيھا إجمالي استھالك المواد  5ينبغي أن تدرج البلدان المدرجة في المادة   )10(
ذات حجم  5المادة طن متري، والبلدان المدرجة في  360إلى  الھيدروكلوروفلوروكربونية

في قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك المنخفض السابقة التي تستھلك المواد 
طن متري فقط في خطتھا إلدارة إزالة المواد  360خدمات التبريد أعلى من 
  ، ما يلي كحد أدنى:الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
، مرحلة التخفيض بنسبة االلتزام بتحقيق، دون طلبات أخرى للحصول على التمويل  - أ

على األقل، وإذا قرر البلد ذلك، تكون مرحلة التخفيض  2020في المائة في عام  35
أو اإلزالة التامة للمواد  2025في المائة في عام  67,5بنسبة 

[في أو] في مقدمة برنامج بروتوكول مونتريال. ويشمل  الھيدروكلوروفلوروكربونية
اردات من المعدات القائمة على المواد ذلك التزام البلد بتقييد الو

إذا لزم األمر لتحقيق االمتثال لمراحل التخفيض ودعم  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 أنشطة اإلزالة ذات الصلة؛

 
اإلبالغ اإللزامي، في الوقت الذي يطلب فيه تمويل شرائح خطة إدارة إزالة المواد   - ب

التي تمت في قطاعي خدمات التبريد ، عن تنفيذ األنشطة الھيدروكلوروفلوروكربونية
والتصنيع، في العام السابق، وكذلك خطة عمل سنوية  شاملة لتنفيذ األنشطة المرتبطة 

 بالشريحة التالية.
 

وصف ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وكذلك الوكالة المنفذة   - ج
  الرئيسية والوكاالت المتعاونة، حيثما أمكن؛

  
المواد التي يصل فيھا إجمالي استھالك  5سيتم توفير تمويل للبلدان المدرجة في المادة   )11(

طن متري بما يتفق مع مستوى االستھالك في قطاع  360الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
خدمات التبريد كما ھو مبين في الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أنه ال تزال مقترحات 

إلى التدليل على أن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أھداف اإلزالة المشروعات بحاجة 
  ، [أو إذا قرر البلد ذلك، تكون أھداف الخفض الالحقة]:2025و  2020لعامي 
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  االستھالك (طن متري)(*)
  التمويل (دوالر أمريكي)(**)

  إجمالي اإلزالة 2025حتى عام  2020حتى عام 
>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 

 في قطاع خدمات التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ستھالك خط األساس ال(*) مستوى 
 مؤھل بما في ذلك التمويل المقدم بالفعل]اللتمويل لھذا الحد األقصى يمثل (**) 

 
المواد  التي تستھلك  5المادة  المدرجة في بلدانسيتم توفير تمويل لل  )12(

طن متري فقط  360 أعلى منفي قطاع خدمات التبريد  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  كيلوغرام متري. لكل] دوالر أمريكي 6,30/ 6,00/ 4,50[ اإلزالة بقيمةألنشطة 

 
المواد إجمالي استھالك  يصل فيھاالتي  5المادة  المدرجة فيبلدان ستتمتع ال  )13(

المرونة في بطن متري]  360[في قطاع الخدمات فقط] [إلى  الھيدروكلوروفلوروكربونية
لتيسير استخدام الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع 

  اللجنة التنفيذية]. مقرراتمع  يتوافق، [بما الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد سھولة إزالة 
  

المواد  يصل فيھا إجمالي استھالكالتي  5المادة  المدرجة فيبلدان اليمكن أن تقدم   )14( 
في قطاعي التصنيع  المستخدمةطن متري،  360إلى  الھيدروكلوروفلوروكربونية

وفقا  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إلزالة استثمارية  اتعووخدمات التبريد، مشر
اإلضافة إلى التمويل لمعالجة [السائدة]، ب متعدد األطرافاللسياسات وقرارات الصندوق 

 في قطاع الخدمات.الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك 
  

الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إجمالي استھالك  يكون فيھاالتي  5المادة  المدرجة فيبلدان ال  )15( 
والتبريد] [ينبغي أن تعالج أوال  اتخدموطن متري [المستخدمة في قطاعي التصنيع  360 أعلى من

ھذه برھنت . ومع ذلك، إذا 2020التخفيض في عام  لتحقيق مراحلاالستھالك في قطاع التصنيع 
إلى المساعدة في قطاع خدمات التبريد لالمتثال لھذه األھداف، سيتم  على حاجتھاالبلدان بوضوح] 

كيلوغرام متري،  لكل ]والر أمريكيد 6,30/ 6,00/ 4,50[ بقيمةتمويل لھذه األنشطة ال تقدير
المواد تخفيضات اإلجمالية في استھالك المن أجل بدايتھا من نقطة  ايتم خصمھوس

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 المذيباتوحريق ال اتوطفاياإليروسول  قطاعات فيالھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المواد 
 

إزالة المواد مشروعات لأھلية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية سيتم النظر في   )16(
كل حالة حسب المذيبات وحريق ال اتوطفاياإليروسول في قطاعات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 على حدة.
-------  


