
 
 

 
 إن و ثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  وصف المشروع
 الخلفية

والسبعين  سابعاع الماليوئنديبي إلى االجت ت، قّدمرئيسيةالوكالة المنفذة ال ا، وبصفتھالھندنيابة عن حكومة   .1
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو خطة التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة من 

  .1(أ) 75/29وتقرير التحقق، وذلك تمشيا مع المقرر  فلورو كربونية

  وعن التحقق ھيدرو كلورو فلورو كربونالعن استھالك  انتقرير

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالاستھالك 

طنا من قدرات استنفاد   992.54يبلغ  لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةبلغت حكومة الھند عن استھالك ل . 2
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو في المائة من ھدف خطة   31.4، ويقل بنسبة 2015األوزون في عام 

طنا من قدرات استنفاد األوزون من أجل نفس العام والوارد في االتفاق المبرم بين الحكومة  1,447.4البالغ  كربونية
ھيدرو الاستھالك يُبيّن وطنا.  1,608.2في المائة من خط األساس المحّدد البالغ   38.2واللجنة التنفيذية، وأقل بنسبة 
  .1في الجدول  2015-2011 األعوام كلورو فلورو كربون لفترة

  )2015-2011األعوام  لفترة 7مادة البيانات  ( الھندھيدرو كلورو فلورو كربون في ال. استھالك 1 الجدول
  خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011  ھيدرو كلورو فلورو كربونال

أطنان مترية
  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

10,266.39 15,646.51 8,029.44 8,050.09 11,777.72 
10,944.7 

  123 -الهيدروكلوروفلوروكربون
0.00 136.00 196.95 180.82 174.87 

176.5 
  124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

288.74 69.25 0.00 0.00 0.00 
611.8 

  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
7,924.00 6,400.00 4,568.22 4,112.56 3,028.00 

7,868.4 
  ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

645.00 1,308.40 428.94 120.32 126.00 
1,903.0 

  المجموع الفرعي (أطنان مترية)
19,124.13 23,560.16 13,223.55 12,463.79 15,106.59 

21,504.4 
في  ب141 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
755 0 0 0 75.00 ال ينطبق

 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون

  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
564.65 860.56 441.62 442.76 647.77 

602.0 
  123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

0 2.72 3.94 3.62 3.50 
3.5 

  124 -الهيدروكلوروفلوروكربون
6.35 1.52 0.00 0.00 0.00 

13.5 
  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

871.64 704.00 502.50 452.38 333.08 
865.5 

  ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون
41.93 85.05 27.88 7.82 8.19 

123.7 
 ً من قدرات استنفاد  المجموع الفرعي (طنا

 906.57 975.94 1,653.85 1,484.57  )األوزون
992.54 

1,608.2 

في  ب141 -لھيدروكلوروفلوروكربونا
  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 ال ينطبق
8.25 0 0 0 83.05 

 

- ھيدرو كلورو فلورو كربونب، وال141-ھيدرو كلورو فلورو كربونتم توضيح االنخفاض في استھالك ال . 3
نتيجة لتقلبات السوق. ويعزى التوسع  في  2015و  2013بين عامي  123-ھيدرو كلورو فلورو كربونب، وال142

                                                 
، واليونيب، وألمانيا تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة اليوئنديبيطُلب إلى الحكومة، وتنص األحكام الخاصة بالموافقة على ما يلي: "إنه   1

"(المرفق الثاني  2017ي للجنة التنفيذية في عام اع الثانالثالثة لحين االنتھاء من المشروع، وتقارير التحقق بعد الموافقة على المرحلة الثانية، وتقديم تقرير عن استكمال المشروع إلى االجتم
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85عشر من الوثيقة 
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ولم أجھزة تبريد وتكييف الھواء.  إلى زيادة استھالكه في تصنيع وصيانة 22-ھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك وال
على مدى السنوات الثالث الماضية، وكذلك حظرت الھند استيراد 124- ھيدرو كلورو فلورو كربونتم استيراد الي
  .2013ب المتضمن في البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة في عام 141-ھيدرو كلورو فلورو كربونال

من أجل المواد الخام واالستخدامات الخاضعة للرقابة على حد  22-و كربونھيدرو كلورو فلورتنتج الھند ال . 4
 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونالتي يتم استيرادھا. وبلغ إنتاج ال المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةسواء، مع بقية 

  .2015طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام  1,743.02لالستخدامات الخاضعة للرقابة 

 لتقرير الخاص بالتحققا

بأن الھند استمرت في تنفيذ نظامھا  ھيدرو كلورو فلورو كربونأكد التقرير الخاص بالتحقق من استھالك ال . 5
وللواردات والصادرات، وأن االستھالك الكلي  ھيدرو كلورو فلورو كربونالخاص بالتراخيص والحصص إلنتاج ال

طنا من قدرات استنفاد األوزون وھو أقل من الحد  992.54قد بلغ   2015لعام  ھيدرو كلورو فلورو كربونمن ال
طنا من قدرات استنفاد األوزون الذي ُحّدد في االتفاق المبرم مع  1,447.38األقصى المسموح به لالستھالك البالغ 

  اللجنة التنفيذية.

  تنفيذ البرنامج القطريالخاص بتقريرال
  
في إطارتنفيد التقرير الخاص  ھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك قطاع الأبلغت حكومة الھند بأن بيانات  . 6

  من بروتوكول مونتريال. 7تنسجم مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2015بالبرنامج القطري لعام 
  

  تقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة المرحلة األولى
  

  اإلطار القانوني
  
شملت التدابير التنظيمية التي أدخلت في المرحلة األولى حظرا على واردات البوليوالت سابقة الخلط التي   .7

يحتوي على  مزيج؛ وحظرا على استيراد 2013خالل الفترة من يناير  ھيدرو كلورو فلورو كربونتحتوي على ال
ھيدرو ؛ وحظر على بناء قدرات جديدة لتصنيع المنتجات مع ال2013مواد مستنفدة لألوزون خالل الفترة من يناير 

ھيدرو كلورو . وحظر في زيادة الطاقة اإلنتاجية لمعدات تكييف الھواء مع ال2014من أبريل  كلورو فلورو كربون
لتصنيع الثالجات  ھيدرو كلورو فلورو كربونعلى استخدام ال ؛ وحظر2015خالل الفترة من يناير  فلورو كربون

ھيدرو ؛ وحظر على استيراد مكيفات الھواء التي تستخدم ال2015المنزلية واأللواح التواصلية خالل الفترة من يناير 
  .2015من يوليو  كلورو فلورو كربون

  
  قطاع الصناعات التحويلية للرغاوي

  
الممولة في إطار المرحلة األولى إلى مادة السيكلوبنتان (ثمانية  15شركات ال تمت عملية تحويل لجميع ال  .8

صناعات تحويلية لرغوة العزل الخاصة بمعدات التبريد المنزلية، ولوحين تواصليين وخمس لوحات متقطعة)، 
من قدرات  2طنا 269.61، بإزالة 2015يناير  1ب بحلول 141-ھيدرو كلورو فلورو كربونوتوقفت عن استخدام ال

خمس من الشركات في حالة انتظار لقليل من األنشطة المتبقية لكي تعلن عن إنجاز المشروع ھناك استنفاد األوزون. و
  واستالم الدفعات األخيرة.

  
ھيدرو من نظم المنازل التي طورت عناصرحرة لل 15وباإلضافة إلى ذلك، قدمت المساعدة التقنية إلى   .9

، وفورمات الميثيل ومادة 1100-)، و إف إي إيهھد ض (1233-دم زيت الوقود الثقيلتستخ كلورو فلورو كربون

                                                 
  ب.  141-ھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من ال 8.36باإلضافة إلى ذلك، أزال احد المشاريع غير المؤھلة ما مقداره   2
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السيكلوبنتان الممزوجة مسبقا التي يمكن توفيرھا لمؤسسات ما بعد االنتاج الخاصة برغوة البولي يوريثان وھو أمر 
  يخضع  لشروط تجارية مناسبة.

  
 قطاع خدمات التبريد

  
من فنيي التبريد على الممارسات الجيدة في مجال خدمات التبريد؛  11276مدربا و 50تم تدريب حوالي   .10

موظفا من خدمات الدفاع والسكك الحديدية  135مدربا من معاھد التدريب الصناعي؛ ونُظّم تدريب  72وتدريب 
طاقما  11توزيعھا على الفنيين. وتم توزيع  الھندية على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وأُعدت مادة للتدريب والتوعية وتم

 من األدوات على مؤسسات التدريب؛ وأجري مشروع تجريبي لتعزيز إسترداد واستصالح المبردات.
  
  أنشطة التمكين 

  
ورشة عمل للتوعية  12من معّرفات التبريد؛ ونُظمت  28تم تدريب ثالثمائة من موظفي الجمارك ووفُرت   .11

ذات الصلة، والتزامات  ھيدرو كلورو فلورو كربونمشاركا وشملت اللوائح الخاصة بال 1100حيث شارك أكثر من 
اإلزالة، والتحديات التي تواجه اعتماد تكنولوجيات بديلة (بما في ذلك التكنولوجيات ذات القابلية لالشتعال 

البديلة؛ ووضعت مواد للتوعية وتم والتكنولوجيات الُسمية) وتأثيرھا على أفضل الممارسات التشغيلية للتكنولوجيات 
توزيعھا. وأنشئ موقع على شبكة االنترنت بمعلومات عن األنشطة في مجال قطاع الخدمات. وتأسست جمعية في 
قطاع صيانة أجھزة التبريد وتكييف الھواء؛ ووافقت األكاديمية الوطنية لرسوم الجمارك والمخدرات على إدراج إزالة 

 في الدورات التدريبية المنتظمة. بونھيدرو كلورو فلورو كرال
 

  وحدة إدارة المشاريع
  

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةواصلت وحدة إدارة المشاريع التنسيق في تنفيذ   .12
وزون بتسھيل التواصل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والنھوض بالوعي حول القضايا المتعلقة بالمواد المستنفدة لأل

   بين كبار صناع القرار.
 

  مستوى صرف األموال
  

 21,294,490دوالرا امريكيا من أصل مبلغ  17,087,291، تم صرف مبلغ2016اعتبارا من اكتوبر   .13
دوالرا امريكيا  بحلول   4,207,199دوالرا امريكيا جرت الموافقة عليه حتى اآلن. وسيتم صرف المبلغ المتبقي البالغ

  . 2017عام 
 
  ألنشطة المتبقيةا

: وضع تعديالت لقوانين 2017تم بدء األنشطة التالية ويتوقع أن تكتمل بحلول نھاية الربع األول من عام  . 14
لتعديل المناھج الدراسية في كليات  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالبناء من أجل دمج تصميم وقالب خالي من 

في مناھج  الھيدرو كلورو فلورو كربونمواد المستنفدة لألوزون؛ ودمج إزالة الھندسة المعمارية لتشمل قضايا ال
؛ وإجراء تدريب آخر لمستخدمي المؤسسات وأنشطة التوعية األكاديمية الوطنية لرسوم الجمارك والمخدرات تدريب

  والمعرفة اإلضافية.  
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

 التعليقات
  

  وتقرير خاص بالتحقق  فلورو كربونالھيدرو كلورو استھالك 
  

بأن الوكالة المعنية بالتحقق قد أعطيت حق الوصول إلى  ليوئنديبيبناء على طلب األمانة العامة، أكدت ا  .15
قائمة المستوردين/ المصدرين المسجلين لدى خلية األوزون، وإلى التراخيص الصادرة عن المديرية العامة للتجارة 

انات عن الواردات/الصادرات حسب المادة (تم الحصول عليھا من المديرية العامة لالستخبارات الخارجية، وإلى البي
المديرية العامة لالستخبارات التجارية حوزة  التجارية واإلحصاء، علما بأن بيانات االستيراد/التصدير ھي في

  واإلحصاء وذات طابع سري.
  

على  لھيدرو كلورو فلورو كربونلأوضحت اليوئنديبي أيضا أن يتم تعيين الحصص االنتاجية السنوية   .16
الھيدرو  إلزالة مع األخذ بعين االعتبار الجدول الزمني ،2010و  2009أساس النسبة المئوية لكل منتج في عامي 

 بمقدار 22- و كلورو فلورو كربونإنتاج الھيدرمن أجل  2016 لعام الحصص حديدتم توكلورو فلورو كربون؛ 
حصص  ولم يجري تحديد) لخمسة منتجين. نا من قدرات استنفاذ األوزونط 2,159.55( امتري اطن 39,264.55

حدود  مقابلاالستيراد من المستوردين المسجلين  طلباتحدة األوزون الوطنية تقيم و ؛خصصتھا الحكومة للمستوردين
 المديرية العامة للتجارة الخارجيةفي االتفاق وتقدم توصية إلى  حددتالتي  بوناستھالك الھيدرو كلورو فلورو كر

  الستيراد دون الحصول على ترخيص.باال يسمح وإلصدار رخصة استيراد. 
 

  2015التقرير المرحلي السنوي لعام 
  

  رغوة البولي يوريثان
  

في ما ال يقل عن اثنين من المشاريع   وضعتالتي  عناصر الجديدةالمنازل الختبار ال نظم وفيما يتعلق بالتزام . 17
ه قد تم أنت اليوئنديبي ب(الشركات الصغيرة والمتوسطة)، أبلغ لمرحلة ما بعد اإلنتاج لكل منالصغيرة والمتوسطة 

اض إمكانيات نخفقابلة للتطبيق من حيث إ عوامل نفخ 14 بالفعل ووجد المنازل، من نظم 15تقديم المساعدة إلى 
 من النھائيينالتي تم اختبارھا مع اثنين من المستخدمين ا وصياغتھالتي أعيدت نظمة األمع  ةمتوافقوالعالمي  اراإلحتر
  وجدت قبوال. وبيت  نظام كل قبل

  
للنھوض رغوة البولي يوريثان في السنوات األخيرة نتيجة بديلة لزيادة قبول تقنيات  كما ذكرت اليوئنديبي . 18

 ةالتدريجياإلزالة حول ضرورة إلزامية  ةيوريثين الھنديالاألوزون الوطنية وجمعية البولي وحدة  بالوعي من قبل
 سعرالبيوت، وال نظم البوليول من قبل المثبت لنظم إعادة تشكيل توافرال، وب141-لھيدرو كلورو فلورو كربونل

 مثال،مقارنة مع بعض البدائل () غ/كدوالر أمريكي 2,88 مبلغ( ب141-لھيدرو كلورو فلورو كربونالمرتفع ل
 ؛ وتستخدم/كغ)دوالر أمريكي 1,76سيكلوبنتان (الالشركات الكبيرة  وتستخدم ميثيل).فورمات السيكلوبنتان وال

 مادة تتطلب تكلفة رأس المال أقل. وقد وجدتالتي /كلغ) دوالر أمريكي 2,10الشركات الصغيرة فورمات الميثيل (
وجد ممكنا من الناحية عامل نفخ وبول في السوق. كما تم اختبار استخدام الوقود الثقيل كالميثيالل أيضا قدرا من الق

مزيد من تغلغل ھذه ال يخضع سوفو/ كغ). دوالر أمريكي 19,35 تكلفة (الالتقنية، إال أن استخدامه محدود بسبب 
 البدائل في السوق لعوامل تجارية.
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  خطة العمل
 

رغوة البولي  شركاتإغالق  أن خطة، و2017جميع أنشطتھا في عام ھا سوف تستكمل بأن أكدت اليوئنديبي  .19
رصيد الصندوق المتبقي سوف يتم صرف . و2016بحلول نھاية عام  تتم سوفالمنازل نظم يوريثان بما في ذلك 

  .2017و  2016 يفي عام كامال دوالر أمريكي صرفا 4,207,199 البالغ 
 
  اتتوصيال
  

تنفيذ الشريحة  بشأن 2016-2015 المرحلي لعامي تقريرالأن تحيط علما ب في لجنة التنفيذيةالقد ترغب  . 20
 نلھند وتقرير التحقق عفي ا إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةخطة لالثالثة من المرحلة األولى 

 .اليوئنديبيمن  ان، المقدم2015لعام   الھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الھند

  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع
  اليونيب/ألمانيا/(رئيسية) اليوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة الثانية)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)    992.5   2015السنة:   )األولى (المرفق جيم  المجموعة 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  2015  السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

 الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المخبرية

  االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

   الخدمة  التصنيع  
123الھيدروكلوروفلوروكربون     0.6  2.90    3.5 
ب141الھيدروكلوروفلوروكربون   3.0 303.4  16.7  10.0   333.1 
ب142الھيدروكلوروفلوروكربون    1.9   6.3    8.2 
22الھيدروكلوروفلوروكربون    19.4  285.0 343.3    647.7 

 االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)(رابعا) بيانات 
 1,691.25  نقطة البداية لمجموع التخفيضات المستدامة: 1,608.2  :2010- 2009خط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 1,349.48  المتبقي: 341.77  تمت الموافقة عليه بالفعل:

  المجموع  2020 ما بعد 2020  2019  2018 2017 2016  (خامسا) خطة األعمال

  اليونيب
 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
  استنفاد األوزون)

1.4 0 0 0 0 0 1.4 

 2,288,600 0.0 392,000 513,000 513,000 285,000 585,600  التمويل (دوالر أمريكي)

المستنفذة لألوزون (طن من قدرات إزالة المواد  105.1 0 97.5 0 97.5 0 300.1
 استنفاد األوزون)

 اليوئنديبي

  التمويل (دوالر أمريكي)  9,856,840 0.0 9,152,780 0.0 9,152,780 0.0 28,162,400

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  3.9 0 11.0 0 0 3.9 18.8
  استنفاد األوزون)

 ألمانيا

  التمويل (دوالر أمريكي) 384,618 0.0 1,084,820 0.0 0.0 384,618 1,854,056

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  سادسا) بيانات المشروع(

           حدود االستھالك في إطار بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  (طن من قدرات استنفاد 
  األوزون)

         

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 

من حيث 
المبدأ 

(دوالر 
  أمريكي)

           تكاليف المشروع  اليوئنديبي

           تكاليف الدعم

  اليونيب

 

           تكاليف المشروع

           تكاليف الدعم

           تكاليف المشروع ألمانيا

           تكاليف الدعم

             

           

             

           

لمشروع اإلجمالية المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)تكاليف ا           

         مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

         مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

)2015سابعا) طلب للحصول على تمويل للشريحة الثانية ((  

الدعم (دوالر أمريكيتكاليف   الوكالة التمويل المطلوب (دوالر أمريكي) 
 اليوئنديبي  
 اليونيب  
 ألمانيا   
   

 

 طلب التمويل ) كما ھو مبين أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (
 

للموافقة بشكل إفرادي توصية األمانة:
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  وصف المشروع
 

والسبعين  سابعاع المإلى االجت ليوئنديبيا ت، قّدمرئيسيةالوكالة المنفذة ال اوبصفتھ، الھندنيابة عن حكومة  . 21
 بتكلفة إجمالية قدرھا إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةطلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة 

إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي، باإلضافة 89,060,524والر أمريكي، تتألف من مبلغ د 110,477,805
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1,875,500غ ومبل ليوئنديبيدوالر أمريكي ل  6,234,237البالغة
دوالرأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  11,784,900دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ   216,305البالغة
أصال. وسوف يتم في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من  3ي لحكومة ألمانيا كما قدمتدوالر أمريك  1,306,339البالغة

طنا من  213.18( الھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  788.81الخطة أعاله إزالة 
طنا من قدرات استنفاد األوزون من  575.63و  22-الھيدرو كلورو فلورو كربونقدرات استنفاد األوزون من 
الھيدرو كلورو في المائة من استھالك  60ب) لمساعدة الھند في تخفيض نسبة 141-الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  ، كما قدمت أصال.20224من خط األساس بحلول عام  فلورو كربون
  

 دارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةإيصل مبلغ الشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطة  . 22
دوالرأمريكي،  35,921,589دوالرأمريكي، ويتألف من مبلغ  41,325,048المطلوب في ھذا االجتماع إلى 

دوالرأمريكي،  331,500 ومبلغ ليوئنديبيدوالرأمريكي ل 2,514,511باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرأمريكي،  2,267,830دوالرأمريكي لليونيب، ومبلغ  38,233دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلى تكاليف

  أصال.  5دوالرأمريكي لحكومة ألمانيا، كما قدمت 251,386باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  

  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة 
  

للھند في  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة   .23
طنا من قدرات  341.77وإزالة  2015من خط األساس في عام  10تخفيض بنسبة الاالجتماع السادس والستين لتلبية 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  21,294,490بمبلغ قدره  الھيدرو كلورو فلورو كربوناستنفاد األوزون من 
دعم الوكالة. وتمت الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من مرحلة األولى في االجتماع الخامس والسبعين. وترد 

  من ھذه الوثيقة. 20إلى  1تفاصيل التقرير المرحلي للمرحلة األولى من الخطة أعاله في الفقرات من 
  

  المرحلة الثانية من الخطة
  

  االستھالك المتبقي المؤھل للحصول على التمويل 
  

المرتبطة بالمرحلة  الھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  341.77بعد خصم   .24
 فلورو كربون الھيدرو كلورو، يبلغ استھالك إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةاألولى من خطة 

طنا من قدرات استنفاد األوزون، كما ھو مبين في الجدول رقم  1,349.48المتبقي المؤھل للحصول على التمويل إلى 
)2.( 

   

                                                 
قد طُلب في إطار  ليوئنديبيدوالرأمريكي ل 203,679دوالرأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,909,705مبلغا إضافيا وقدره لوحظ خالل استعراض المشروع أن   3

كلي. وبما يشمل ذلك المبلغ، فسيكون المبلغ . وحذفت ھذه األموال عن غير قصد في الطلب الرغوة البولي يوريثانمشروع تجريبي في قطاع لالمرحلة الثانية للحصول على المساعدة الفنية و
 6,437,916دوالرأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  91,970,229مبلغ  ليوئنديبيدوالرأمريكي (سيكون الجزء الخاص با 113,591,189اإلجمالي من األموال المطلوبة 

  دوالرأمريكي).
    حتى وقت صدور ھذه الوثيقة، لم يُسلّم مشروع اتفاق بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية.   4
  تشمل ھذه القيم التصويبات التي أجرتھا األمانة العامة من أجل تكاليف الدعم لليونيب وحكومة ألمانيا.  5
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 المتبقي المؤھل للتمويل في الھند الھيدرو كلورو فلورو كربون. نظرة عامة على استھالك 2الجدول      

المتبقية للمرحلة 
 الثالثة

التخفيض في 
 المرحلة الثانية

المتبقي للمرحلة 
 الثانية

التخفيض في 
 المرحلة األولى

 الھيدرو كلورو فلورو كربون نقطة البداية

 أطنان مترية (طن متري)     

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون 10,944.70 568.00 10,376.70 3,876.00 6,500.70  

123 -الهيدروكلوروفلوروكربون 176.50 - 176.50 - 176.50  

124 -الهيدروكلوروفلوروكربون 611.80 - 611.80 - 611.80  

ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون 1,903.00 - 1,903.00 - 1,903.00  
ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون 7,868.40 2,823.00 5,045.40 5,233.00 (187.60)  

 البوليوالت * ب141 -لهيدروكلوروفلوروكربونا 755.00 - 755.00 - 755.00
 المجموع (أطنان مترية) 22,259.40 3,391.00 18,868.40 9,109.00 9,759.40

 طنا من قدرات استنفاد األوزون     -
22 -الهيدروكلوروفلوروكربون 602.00 31.24 570.76 213.18 357.58  

123 -الهيدروكلوروفلوروكربون 3.50 - 3.50 - 3.50  

124 -الهيدروكلوروفلوروكربون 13.50 - 13.50 - 13.50  

ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون 123.70 - 123.70 - 123.70  
ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون 865.50 310.53 554.97 575.63 (20.66)  

 البوليوالت * ب141 -لهيدروكلوروفلوروكربونا 83.05 - 83.05 - 83.05
)طنا من قدرات استنفاد األوزونالمجموع ( 1,691.30 341.77 1,349.48 788.81 560.72  

  ب الذي تحتوي عليه البوليوالت الممزوجة مسبقا المستوردة. 141-الھيدرو كلورو فلورو كربون(*)استھالك       

  
  والتوزيع القطاعي الھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك 

  
لعام   البرنامج القطري لقطاع كما ورد في بياناتحسب ا الھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك  4يعرض الجدول   .25

2015.  
 

  2015في عام  والمادةقطاع حسب ال الھيدرو كلورو فلورو كربون. توزيع استخدام 3الجدول 
 المواد القطاع ستخدام الھيدروكلروفلوروكربونا

 الھيدروكلروفلوروكربونية
طن من قدرات استنفاد 

 األوزون (%)
طن من قدرات استنفاد 

 األوزون
   طن متري طن متري (%)

 الصناعة التحويلية

28.7 285.09 34.3 5,183.37 - الھيدروكلوروفلوروكربون التبريد وأجھزة تكييف الھواء
22 2 19.37 2.3 352.16  الرغاوي

1.7 16.65 1.0 151.4  التبريد وأجھزة تكييف الھواء

- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

30.6 303.40 18.3 2,758.21  الرغاوي

0.3 3.03 0.2 27.55  األيروصوالت
1.0 9.99 0.6 90.84  المذيبات

0.2 1.91 0.2 29.37 - الھيدروكلوروفلوروكربون الرغاوي
ب142

0.1 0.62 0.2 31.18 مكافحة الحريق - الھيدروكلوروفلوروكربون
123

 المجموع الفرعي 8,624.08 57.1 640.07 64.5
 الصيانة

34.6 343.32 41.3 6,242.19 التبريد وأجھزة تكييف الھواء - الھيدروكلوروفلوروكربون
22

0.3 2.87 1.0 143.69 - الھيدروكلوروفلوروكربون
123

0.6 6.28 0.6 96.63 - الھيدروكلوروفلوروكربون
ب142

35.5 352.48 42.9 6,482.51 المجموع الفرعي

100 992.54 100 15,106.59 المجموع 
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  في قطاعات الصناعات التحويلية الھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك 

  
  قطاع الصناعات التحويلية لرغوة البولي يوريثان

  
شركة لرغوة البولي يوريثان (بما في ذلك واحدة غير مؤھلة) لتكنولوجيا  16شملت المرحلة األولى تحويل   .26

ب نھائيا في مجال التبريد المنزلي وفي 141-و فلورو كربونالھيدرو كلورالھيدروكربونات: تمت إزالة استھالك 
القطاعات الفرعية لأللواح التواصلية وخمسة من أكبر شركات الصناعات التحويلية لأللواح المتقطعة. وبناء على 

ب في صناعة التبريد المنزلي 141-الھيدرو كلورو فلورو كربونذلك، أنشأت الحكومة فرض حظر على استخدام 
. وأصدرت الحكومة أيضا فرض حظر على تصنيع المنتجات الرغوية األخرى 2015يناير  1واح التواصلية من واألل

  .  2020يناير عام  1اعتبارا من  الھيدرو كلورو فلورو كربونالتي تستخدم 
  

من شركات قطاع رغوة البولي يوريثان وشركة  446حددت الدراسة التي أجريت في إعداد المرحلة الثانية  . 27
بين  الھيدرو كلورو فلورو كربوناحدة في قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط. ويرد توزيع استخدام 

  .5مؤسسات الرغاوي من قبل القطاع الفرعي كما قدم أصال في الجدول 
  

  )) (طنا متريا2014ب في قطاع الرغاوي (141- الھيدرو كلورو فلورو كربون. توزيع استھالك 4الجدول 

 المجموع
 *المؤسسات الكبيرة *المؤسسات المتوسطة *المؤسسات الصغيرة

االستھالك (طن  العدد القطاع الفرعي
 متري)

االستھالك (طن  العدد
 متري)

 االستھالك (طن متري) العدد

 التبريد التجاري 50.6 1 139.4 4 561.7 159 751.7

 األلواح المتواصلة 564.6 3 0.0 0 0.0 0 564.6

 األلواح غير المتواصلة 504.4 7 478.8 15 452.5 69 1,435.7

 العزل العام 253.3 3 339.9 10 137.8 35 731
 الرغاوي الصلبة 100.0 2 27.5 1 121.6 24 249.1
 رغوة الرذاذ 320.0 5 0.0 0 109.2 21 429.2
  أداوات حفظ الحرارة 102.5 1 271.2 9 165.6 41 539.3
 سخانات المياه 295.0 3 42.5 1 162.2 32 499.7

33.0 0 0.0 1 33.0 0 0.0 
رغوة البوليسترين 

 المسحوبة بالضغط
 المبلغ اإلجمالي 2,190.4 25 1,332.3 41 1,710.6 381 5,233.3**

  طنا متريا. 50طنا متريا والمؤسسات الضخمة: فوق ال  50- 21طن متري: وما بين  20والمتوسطة ذات االستھالك األقل من * المؤسسات الصغيرة 
 طنا متريا. 3,746.13وفقا لتقرير تنفيذ البرنامج القطري البالغ  2014المستخدم في قطاع رغوة البولي يوريثان في عام  الھيدرو كلورو فلورو كربون** 
  

من نظم  20ب من قبل عدد قليل من موردي المواد الكيميائية و141-الھيدرو كلورو فلورو كربونيتم تزويد   .28
 15نتاج وتوريد البوليوالت المخصصة لعدة تطبيقات. وتلقت إلالمنازل، بما في ذلك خمس شركات متعددة الجنسيات 

دوالر  4,296,500ة األولى (بتكلفة إجمالية قدرھا من نظم المنازل المملوكة محليا المساعدة التقنية خالل المرحل
أمريكي) إلعداد عناصر تستند على إمكانيات منخفضة من حيث اإلحترار العالمي واختبارھا في مجال مرحلة ما بعد 

  اإلنتاج لرغوة البولي يوريثان. 
 

  قطاع الصناعات التحويلية لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط
  

الھيدرو طنا من قدرات استنفاد األوزون من  19.37إلى استھالك  2015يشير تقرير البرنامج القطري لعام   .29
ب في 142-الھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  1.91و  22-كلورو فلورو كربون

ن المسحوبة بالضغط. وأشارت نتائج قطاع الرغاوي. ويفترض أن يصبح ھذا االستھالك في قطاع رغوة البوليستري
ب من قبل مؤسسة 142-الھيدرو كلورو فلورو كربونطنا متريا من  33.00المسح على النحو المقدم إلى استھالك 

)؛ ومع ذلك، تم إزالة ھذه المؤسسة 5واحدة لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط (كما ھو موضح في الجدول رقم 
  ب نسبة لعدم استخدامه في القطاع. 141- الھيدرو كلورو فلورو كربونتھالك بفي وقت الحق من تقدير االس
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  قطاع الصناعات التحويلية في مجال التبريد وتكييف الھواء  
  

 2015شركة في قطاع الصناعات التحويلية الخاص بتبريد وتكييف الھواء في عام  316بلغ استھالك    .30
شركة صغيرة  254شركة متوسطة، و  28شركة كبيرة، و 34طنا من قدرات استنفاد األوزون والتي تضم  285.1

ة تكييف الھواء األنبوبية الحجم. و تھيمن المؤسسات الكبيرة الحجم على صناعة تكييف الھواء للغرف، وأنظم
الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تصنيع المبردات والمعدات الالزمة لتطبيقات وتميل الشركات التجارية، والمبردات. 

الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضا إلى إبرام عقود وتميل الشركات التبريد الخاصة بدرجة حرارة دون الصفر وفوقه. 
  الھواء الخاصة بالغرف.الحجم من أجل أجھزة تكييف مع مصنعي الشركات الكبيرة 

  
مليون وحدة  4.5الھواء وھي تقوم بتصنيع حوالي أجھزة تكييف شركة في سوق  37ھنالك ما يقرب من   .31

 37في المائة من استھالك القطاع. ومن  77تكييف ھواء سنويا حيث تبلغ نسبة وحدات تكييف الھواء للغرف  حوالي 
. كما أن ھناك ما 5شركة كبيرة الحجم، وستة منھا غير عاملة (مقيدة) بموجب المادة  20يقرب من  شركة، ھناك ما

  شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في السوق. 22يقرب من 
  

-  الھيدروكربونو 32-ھيدروفلورو كربونولكن أيضا ال  R-410Aوھناك عدد متزايد من البدائل (أساسا  .32
 22-الھيدرو كلورو فلورو كربونيفات الھواء ذات المحركات المنفصلة. ويستخدم ) المستخدمه في إنتاج مك290

أيضا لتصنيع مكيفات الھواء والمبردات التي تتسم بالدقة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية. وھناك أيضا قدر 
قى مستقرا في السنوات من أجل المبردات الذي من المتوقع أن يب 123-الھيدرو كلورو فلورو كربونمن استھالك 

في التبريد التجاري إلنتاج مبردات المياه ذات السعة الكبيرة،  22- الھيدرو كلورو فلورو كربونالقادمة. ويستخدم 
وبالنسبة للشبكات الصغيرة في مجال التبريد الصناعي والتخزين البارد. وھناك كميات صغيرة تم استھاللكھا من 

 ).6قطاعي الدفاع والصيانة البحرية (الجدول في  الھيدرو كلورو فلورو كربون
 

في قطاع الصناعات التحويلية في  123-الھيدرو كلورو فلورو كربونو 22-الھيدرو كلورو فلورو كربون. استھالك 5الجدول 
 مجال التبريد وتكييف الھواء (طنا متريا)

 القطاع الفرعي  9-10 10-11 11-12  12-13 13-14 14-15

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 أجھزة التكييف الخاصة بالغرف 2,747 3,218 3,136 2,985 3,069 3,112

األنبوبية  ذات المحركات   مكيفات الھواء 743 691 646 610 587 572
 المنفصلة

 )22-الھيدروكلوروفلوروكربون( المبردات 137 139 102 78 51 46

 والدقةاالتصاالت  128 45 58 90 31 41

 التبريد الصناعي 61 61 67 73 81 79

 التبريد التجاري 56 63 69 65 64 72

 سلسة التبريد 41 45 50 57 65 81

 مركبات السكة الحديد 8 9 11 13 8 0

0 0 0 9 13 9 VRF 

 التريد في مجال النقل 36 44 26 30 0 0
 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

ال ينطبق 20 19 21 25   المبردات ينطبقال 

 المجموع 3,966 4,328 4,194 4,021 3,977 4,027

 

  القطاعات األخرى (المذيبات، واأليروصوالت ومكافحة الحرائق)
  

ب أيضا كعامل مذيبات وكعامل تنظيف أثناء تصنيع المعادن 141-الھيدرو كلورو فلورو كربونيستخدم  . 33
والمعدات اإللكترونية والطبية وكعنصر من عناصر قوة الدفع في صناعة األيروصوالت من أجل مستلزمات التنظيف 

  كمزيج مكون ألنظمة اإلطفاء المحمولة. 123- الھيدرو كلورو فلورو كربونالصناعية. ويستخدم 
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 في قطاع خدمات التبريد الھيدرو كلورو فلورو كربوناستھالك 
  

في مجال قطاع خدمات التبريد، ومن المتوقع أن يزيد على األقل  22-الھيدرو كلورو فلورو كربونيسود   .34
أساسا في مبردات الطرد المركزي،  123-الھيدرو كلورو فلورو كربونالقادمة. ويستخدم  6-5في ما بين السنوات 

الھيدرو كلورو فلورو الكاملة. واستخدام  الھيدرو كلورو فلورو كربوناستخدامه حتى تتم إزالة   وسوف يستمر
  ب في مزيج  تطبيقات التبريد الصناعي آخذ في التناقص.142-كربون

  
إن التحديات التي تتم مواجھھا في ھذا القطاع ھي كما يلي: المعدالت الكبيرة في قطاعات الصناعات  . 35

من أجل الصيانة في السنوات المقبلة؛  الھيدرو كلورو فلورو كربوناألمر الذي سيزيد من الطلب على  التحويلية،
  من الفنيين وعدم التيقن بشأن البدائل التقنية المستقبلية لقطاعات فرعية مختلفة. 200,000وحجم السوق المقّدر بنحو 

  
  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية إدارة إزالةاألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة 

  
تشمل األنشطة التي سيتم تنفيذھا خالل المرحلة الثانية اإلجراءات التنظيمية وھي؛ تحويل قطاع رغوة   .36

البولي يوريثان؛ وأنشطة إزالة قطاع الصناعات التحويلية لكييف الھواء. وأنشطة المساعدة التقنية؛ وتقديم المساعدة 
  لقطاع الصيانة وتمكين البرنامج؛ ومجالي التنفيذ والرصد.

 
  اإلجراءات التنظيمية

  
؛ ودعم المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتشمل اإلجراءات التنظيمية الرئيسية مراقبة ورصد إمدادات   37

السياسات للحد من الطلب منھا ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعال للحظر على واردات البوليوالت سابقة الخلط التي 
  دوالر أمريكي). 50,000(  2013اعتبارا من يناير  نالھيدرو كلورو فلورو كربوتحتوي على 

  
  قطاع الصناعات التحويلية لرغوة البولي يوريثان

  
 4,814اإلزالة الكاملة ل  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتشمل المرحلة الثانية من خطة  . 38

ب في قطاع الصناعات 141- و كلورو فلورو كربونالھيدرطنا من قدرات استنفاد األوزون) من  529.94طنا متريا (
 ، من خالل األنشطة التالية:2023يناير  1التحويلية لرغوة البولي يوريثان من 

  
شركة كبيرة لمادة السيكلوبنتان وزيت الوقود الثقيل بمبلغ  24(أ) تحويل جميع المشاريع الصناعية: وتشمل  

طة الحجم للسيكلوبنتان وزيت الوقود الثقيل وميثيل شركة متوس 33دوالر أمريكي)؛ و  12,047,508(
شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لزيت الوقود الثقيل  150دوالر أمريكي)؛ و 12,294,715الفورمات ( 

  دوالر أمريكي)؛ 20,311,615وميثيل الفورمات بمبلغ (
 

حترار العالمي التي تستھدف (ب) تقديم المساعدة الفنية: ورشات عمل حول بدائل منخفضة من حيث إمكانية اإل
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ونشر المواد التقنية بالتعاون مع االتحادات الصناعية ونظم المنازل 

  دوالر أمريكي)؛ و 450,000األنبوبية (

: تطوير وتقييم نظم رش رغوة البوليول مع زيوت الوقود الثقيلة  للعزل في مجال عنصر خاص بالتجريب(ج) 
ناء في المناطق ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في الھند. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل نظام الب

للمنازل من شأنه تطوير نظم البوليوالت، وتقديم الدعم الفني واالختبارات المعملية لعمالئھا؛ وتقديم 
في مجال بناء للمستعملين  المساعدة في اعتماد التكنولوجيا؛ وتوريد ألواح الرغاوي بغرض عملية العزل

 دوالر أمريكي)؛ 2,459,705النھائيين. ( يبلغ مجموع التمويل المطلوب لھذا الُمكّون مبلغ  
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شركة مؤھلة.  207، يتم طلب أموال لتحويل 6شركة لرغوة البولي يوريثان التي تم تحديدھا 446من أصل   .39
شركة مؤھلة لتلقي التكاليف الرأسمالية اإلضافية  365أصل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فقط من  150وتم اختيار 

على أساس حجمھا والبنية التحتية الكافية والقدرة التقنية للقيام بعملية التحويل. وشملت التكاليف الرأسمالية اإلضافية 
ة عند لتحويل مادة السيكلوبنتان تركيب محطات التخزين والخلط للھيدروكربونات، واستبدال موزعات الرغو

االقتضاء، والمعدات المتعلقة بالسالمة، والتدريب، وعمليات التجريب وتدقيق السالمة. وشملت التكاليف الرأسمالية 
، الخضاضاتاإلضافية لتحويل زيت الوقود الثقيل إلى ميثيل الفورمات، بناء على التطبيق، وموزعات للرغوة، و

 معدات المتعلقة بالسالمة.والتركيبات والقوالب، ومحطات الخلط المسبق، وال

حسبت تكاليف التشغيل اإلضافية استنادا إلى عامل النفخ المحّدد وتكلفة خط األساس والعناصر البديلة.   .40
وتختلف تكاليف التشغيل اإلضافية لزيت الوقود الثقيل وميثيل الفورمات اعتمادا على كمية كل عامل نفخ يجري 

دوالر أمريكي/كغ في حالة رغوة الرش حيث أن الوقود الثقيل ھو  13,03بلغ إدخاله، مع الحد األقصى لمستوى ي
  دوالر أمريكي/ كغ. 1,01البديل الوحيد. وفي حالة مادة السيكلوبنتان، ھناك وفورات إضافية بمبلغ 

ورشة عمل عن البدائل ذات اإلمكانية المنخفضة من حيث اإلحترار العالمي  TA  24 يشمل عنصر  .41
دوالر  60,000دوالر أمريكي)، وللخبراء ( 110,000دوالر أمريكي)، ودعم عملية التنفيذ للجمعية ( 240,000(

دوالر أمريكي). ويشمل المشروع التجريبي التكاليف الرأسمالية اإلضافية آللة  40,000أمريكي) والمواد اإلعالمية (
دوالر أمريكي)،  1,954,732ة الرش (دوالر أمريكي)، وھو خط إنتاج أللواح رغو 110,000توزيع للرغوة (

دوالر أمريكي)،  30,000دوالر أمريكي)، وغرف لالختبار ( 100,000وقوالب الخضاضات والتركيبات (
دوالر أمريكي)، والحاالت الطارئة للتكاليف الرأسمالية اإلضافية  58,500والتدريب، والتجارب واالختبار (

 دوالر أمريكي). 206,473(

(بما في  7لفة لعملية تحويل المؤسسات والمساعدة التقنية المقدمة والمشروع التجريبي في الجدول ترد التك  .42
   ذلك الطلب المقدم لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط).

  
 . التكلفة اإلجمالية لخطة قطاع رغوة البولي يوريثان6الجدول 

 ما يعادل النقد
 دوالر أمريكي/ كغ

 التشغيليةمجموع التكلفة  المجموع
 اإلضافية

مجموع التكلفة الرأسمالية 
  اإلضافية

  بالدوالر األمريكي

 الوصف ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

طن من قدرات استنفاد  بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي
 األوزون

 طن متري

 التبريد التجاري 703.64 77.40 4,103,000 1,198,812 5,301,812 7.53
 األلواح المتواصلة 564.64 62.11 4,666,200 (568,031) 4,098,169 7.26
 األلواح غير المتواصلة 1,279.52 140.75 11,883,300 269,231 12,152,531 9.50
 العزل العام 648.80 71.37 1,677,500 1,206,963 2,884,463 4.45
 الرغاوي الصلبة 197.30 21.70 1,644,500 80,581 1,725,081 8.74

 رغوة الرذاذ 422.67 46.49 2,041,600 3,752,231 5,793,831 13.71
  أداوات حفظ الحرارة 473.02 52.03 5,641,900 4,446,239 10,088,139 21.33
 سخانات المياه 491.40 54.05 2,774,200 (131,191) 2,643,009 5.38

رغوة البوليسترين المسحوبة  33.00 3.63 - (33,198) (33,198) (1.01)
 بالضغط

 المجموع الفرعي 4,814.00 529.54 34,432,200 10,221,638 44,653,838 9.28
 المساعدة التقنية 0.00 0.00   450,000 
 المشروع التجريبي 0.00 0.00   2,459,705 

 المبلغ اإلجمالي 4,814.00 529.54   47,563,543 9.88
 

  التحويلية في مجال أجھزة تكييف الھواءقطاع الصناعات 
  

الھيدرو طن من قدرات استنفاد األوزون) من  75.68طنا متريا ( 1,376.04تقترح المرحلة الثانية لإلزالة   .43
طن من قدرات استنفاد  70.47في تسع شركات لتصنيع مكيفات الھواء الخاصة بالغرف ( 22-كلورو فلورو كربون

                                                 
 .2007 /أيلولسبتمبر 21اريخ القطع إعتبارا من شركة ليست مؤھلة نسبة ألنھا بدأت التصنيع بعد تحديد ت 33ما مجموعه ھناك   6
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طن  5.21كات من تلك الشركات التسعة التي يتم فيھا تصنيع مكيفات الھواء األنبوبية أيضا (األوزون) وفي ثالثة شر
   R-290(وربما  32- ھيدروفلورو كربون.  ويُقترح ال2023يناير  1من قدرات استنفاد األوزون) وذلك بحلول 

حيث تحوز القدرة على تصنيع فولتاس المحدودة) كبديل. وتعد ستة من الشركات التسع كمستھلكة كبيرة  لشركة وھي
وحدة أو أكثر، ولھا القدرة التقنية والمالية لتحويل مرافقھا وتوفير التمويل المشترك. وتعتبر الثالث  100,000

شركات الصغيرة الحجم من الشركات المصنعة التي تبرم العقود مع الشركات الكبيرة الحجم من أجل مكيفات الھواء 
في المائة وأسست قبل تاريخ االنقطاع وال تُصّدر إلى األطراف  100وكة محليا بنسبة للغرف. وجميع الشركات ممل

بالنسبة  22-لھيدرو كلورو فلورو كربون. وفي حين لم يطرأ أي تغيير في القدرات التصنيعية ل5غير العاملة بالمادة 
في المائة بين  46الھواء بنسبة للشركات، زاد الستھالك في قطاع الصناعات التحويلية في مجال التبريد وتكييف 

  .2015و  2014عامي 
 

لھيدرو فلورو ھناك مصنع واحد للضواغط الدوارة في الھند الذي يقوم ايضا بتصنيع الضواغط الدوارة ل . 44
.  وتقوم الشركات المصنعة لمكيفات الھواء بشراء الضواغط من ھذا المصنع أو االستيراد من الدول 32-كربون

لھيدرو وا 290-ع بعض الشركات في الھند معدات مكيفات الھواء بالفعل وھي تستخدم الھيدروكربوناألخرى. وتصن
  لتنظيم استعمال المبردات القابلة لالشتعال.   IEC 60335-2-40. ويتم استخدام المعيار الدولي 32-فلورو كربون

 
وإعادة تصميم العمليات؛ والتعديالت على تشمل التكلفة الرأسمالية اإلضافية ما يلي: النظام، والُمكّون  .45

المبادالت الحرارية، ومعالجة الصفائح المعدنية، وخط التجميع (بما في ذلك منطقة الشحن، واختبار الضغط، ومعدات 
الشحن الخاصة بالتبريد والمعدات المتعلقة بالسالمة، وأجھزة الكشف عن التسرب، واآللة الخاصة بالضغط ووضع 

حيث يوجد رش المياه النفاثة  من أجل التبريد، ومضخات  32- لغاز لتخزين الھيدروفلورو كربونالختم، وبنك ا
التفريغ)؛ وفحص الجودة، ومنح شھادة المنتج، وتصنيع النموذج األولي واالختبار، والتدريب، وتقديم المساعدة 

اغط، واالدخار أو التكاليف بسبب كمية التقنية. وتستند التكلفة التشغيلية اإلجمالية على التكاليف اإلضافية للضو
في  25النحاس المستخدمة في تصنيع المبادالت الحرارية، والتكاليف المرتبطة بالتبريد، وھو ما يمثل تخفيضا بنسبة 

. وتم تعديل التكلفة التشغيلية 290-وربما الھيدروكربون 32-المائة في سعر المبرد باستخدام الھيدروفلورو كربون
  .74/50دوالر أمريكي/ كغ وفقا للمقرر  6.30حسب الضرورة إلى مبلغ اإلجمالية 

 
تشمل التكلفة لقطاع تكييف الھواء أيضا شراء ُمعّرفات المبردات كجزء من تمكين العناصر والمعدات   .46

  .8الالزمة لقطاع الخدمات. وترد تكلفة عملية التحويل للمؤسسات وطلب التمويل اإلضافي في الجدول 
  

 : إجمالي طلبات التمويل لخطة قطاع أجھزة تكييف الھواء7الجدول 

 ما يعادل النقد
 

 التكلفة بالدوالر األمريكي
 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

 المكون
  تكلفة التشغيليةال المجموع

 اإلضافية
الرأسمالية  تكلفةال

 اإلضافية
طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

 طن متري

 أجھزة التكييف الخاصة بالغرفشركات،  9تحويل  1,281.27 70.47 17,887,024 6,701,268 24,588,292 19.19

79.87 
 

شركات، أجھزة التكييف أنبوبية 3تحويل  94.77 5.21 7,079,965 489,329 7,569,294  

 المجموع الفرعي 1,376.04 75.68 24,966,989 7,190,597 32,157,586 23.37

ال ينطبق ال ينطبق 137,500 ال ينطبق  شراء معرفات خاصة بالتبريد * 0 0

ال ينطبق ال ينطبق 2,111,600 ال ينطبق  شراء معدات لقطاع الخدمات * 0 0

ال ينطبق ال ينطبق 2,249,100 ال ينطبق  المجموع الفرعي 0 0

يوئنديبيالمجموع لل 1,376.04 75.68 24,966,989 7,190,597 34,406,686 25.00  

  معدات نيابة عن اليونيب حكومة ألمانيا لألنشطة غير االستثمارية (خطة قطاع الخدمات وبرنامج التمكين).  اليوئنديبي* سوف تشتري 
  

  المساعدة التقنية
  

 8,000,000تشمل المرحلة الثانية اقتراح بطلب تمويل من أجل المساعدة التقنية بتكلفة إجمالية قدرھا   .47
  دوالر أمريكي. ولم يتم تضمين أي تفاصيل لتكلفة األنشطة المتوقعة في إطار ھذا العنصر.
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  األنشطة في قطاع خدمات التبريد
 

لھيدرو كلورو طن من قدرات استنفاد األوزون) من ا 137.5( طنا متريا 2500تقترح المرحلة الثانية إزالة   .48
دوالر أمريكي (باستثناء مبلغ  711,784,900المستخدم في قطاع خدمات التبريد بمبلغ  22-فلورو كربون
دوالر أمريكي للمعدات المدرجة في طلب التمويل لخطة قطاع أجھزة تكييف الھواء)  وذلك من خالل  2,111,600
 لية:األنشطة التا

  

فنيا على البدائل وفق  60,375من المدربين الجدد و  50-45توفير معدات لمراكز التدريب، وتدريب     ) أ(
  دوالر أمريكي)؛ 10,276,800( 9الجدول الزمني المحدد الواردة في الجدول 

  
 . الجدول الزمني لتدريب الفنيين في المرحلة الثانية 8الجدول 

السنة المجموع  المكّون
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

  عدد ورشات العمل 90 360 405 405 405 345 345 2,415
 عدد الفنيين  2,250 9,000 10,125 10,125 10,125 10,125 8,625 60,375

  
الخاص بالتبريد وتكييف الھواء؛  منھج التقديم الدعم لمعاھد التدريب الصناعي من خالل إدراج البدائل في  (ب) 

المدربين على المنھج المحّدث ووضع مواد لوحدات التدريب اإللكتروني لمجال التبريد وتكييف تدريب و
الھواء؛ ودورات تدريبية لخدمات الدفاع والخدمات السكك الحديدية الھندية وربما غيرھا من المؤسسات 

 دوالر أمريكي)؛ 122,300(
  
تجريبي في مدينة أو (مدن) مختارة ومن ثم يتم إدخال (ج) برنامج إجازة الفنيين، في البداية على نطاق  

 دوالر أمريكي)؛ 51,800مواصلته في الھند وذلك في حال نجاحه (
  
دوالر  2,111,600توفير المعدات لفني الصيانة وذلك كدعم لما بعد التدريب (طلب التمويل بمبلغ   (د)  

  أمريكي المدرج في خطة قطاع تكييف الھواء)؛
  
مركز (مراكز) تدريب في مجال التبريد وتكييف الھواء للتدريب على معدات التبريد وتكييف إنشاء  ) ھ(

دوالر  27,000الھواء، وتصميم أدوات صيانة وتطوير أوجه التآزر بين التصنيع وتقديم الخدمات (
  أمريكي)؛

مة استخدام البدائل ورش العمل المخصصة للمستخدمين النھائيين عن الجوانب الفنية والمتعلقة بسال  (و)  
  دوالر أمريكي)؛ 95,800وأفضل الممارسات (

  
(ز) الرصد والتقييم، بما في ذلك الرصد السنوي لبرامج التدريب الجارية وتقييم تأثير أنشطة التدريب على 

 دوالر أمريكي)؛ و 171,800( لھيدرو كلورو فلورو كربونتخفيضات ا
  

  دوالر أمريكي). 1,029,400ات (وحدة إدارة المشاريع لقطاع الخدم  (ح)  
 

  عناصر التمكين
  

  دوالر أمريكي وتشمل: 1,875,500بتكلفة إجمالية قدرھا  ليوئنديبياسيتم تنفيذ ألنشطة التمكينية بمساعدة  . 49
  

                                                 
دوالر أمريكي، ويختلف ذلك عن الرقم اإلجمالي المقدم البالغ  11,774,900بإضافة كافة مكونات خطة قطاع الخدمات كما قُدمت، يصل الرقم اإلجمالي إلى مبلغ   7
  دوالر أمريكي). 11,784,900(
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والتراخيص  لھيدرو كلورو فلورو كربونإنفاذ القوانين: تعزيز نظام التراخيص والحصص لإطار (أ) السياسات و
الموافقة المسبقة ( 8اإللكترونية؛ ووضع معايير وطنية لقطاع التبريد وتكييف الھواء.؛ وتعزيز استخدام ايبيك

دورة تدريبية تنشيطية لھم؛ وإقامة  140ضابطا للجمارك وعقد  450غير الرسمية)؛ وتدريب    عن علم
من معّرفات التبريد  25ر المشروعة؛ وتوفير غي لألوزون تجارة المواد المستنفدةالحوار عبر الحدود عن 

  دوالر أمريكي ، باستثناء تكلفة الُمعّرفات المطلوبة في إطار خطة قطاع تكييف الھواء)؛ 285,000بمبلغ (
  

تعزيز المشتريات العامة من و(ب) القطاع الذي يستند على وضع السياسات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون: 
بناء القدرات لوكاالت الشراء؛ والمعرفة وإعداد أدوات ومعايير تقييم العطاءات؛ وإدراج  البدائل من خالل

المبردات البديلة القابلة لالشتعال وغيرھا من قوانين البناء. وبناء القدرات لكليات الھندسة المعمارية. 
  والر أمريكي)؛د 320,000والنھوض بالوعي بشأن البدائل في قطاع سلسلة التبريد وكفاءة الطاقة (

  
القابلة لالشتعال: وتحديث المعايير الوطنية وفقا للمعايير  لھيدرو كلورو فلورو كربونمعايير لبدائل ا  (ج) 

الدولية؛ واقامة شراكة مع مكتب المعايير الھندي وغيره من أصحاب المصلحة؛ والتشاور وتنظيم ورش 
  دوالر أمريكي)؛ 100,000وألنشطة التوعية ( لھيدرو كلورو فلورو كربونعمل حول بدائل ا

  
واليات حيث  10تعزيز جمعية قطاع الخدمات الخاصة بالتبريد وتكييف الھواء: وافتتاح فصول للجمعية في  (د) 

؛ وتنظيم ورشة عن التوعية في مجال التعلم اإللكتروني ونظام لھيدرو كلورو فلورو كربونيرتفع استھالك ا
  دوالر أمريكي)؛ 240,000تعاون مع قطاع الصناعة وتقديم الخدمات (إصدار الشھادات؛ وال

  
ورشة عمل للتوعية على المبردات القابلة لالشتعال وكفاءة الطاقة؛  70: تنظيم التوعية والتواصل واالتصال ) ھ(

لسنوية في وإعداد  المواد اإلعالمية، بما في ذلك عن المبردات القابلة لالشتعال؛ وعقد الموائد المستديرة ا
 630,500مجاال الصناعة ومعارض التكنولوجيا؛ وصيانة الموقع الذي تم إنشاءه في المرحلة األولى (

  دوالر أمريكي)؛ و
  

  دوالر أمريكي) 300,000إقامة وحدة إلدارة المشاريع من أجل تمكين الُمكّون ( (و) 
.  

  أنشطة التنفيذ والرصد
  

خطة إدارة إزالة المواد سوف تكون وحدة إدارة المشاريع التي أنشئت خالل تنفيذ المرحلة األولى من  50
مسؤولة عن إجراءات بدء المشروع؛ والتحقق من جميع المؤسسات التي يتعين  الھيدرو كلورو فلورو كربونية

اب المصلحة؛ والقيام بتوظيف استشاريين؛ مساعدتھا في المرحلة الثانية؛ وتنسيق تنفيذ المرحلة الثانية مع جميع أصح
وإعداد وتنفيذ الخطط السنوية؛ وإعداد التقارير ذات الصلة؛ واالدارة المالية؛ وإعداد وصيانة نظام معلومات إدارة 
المشاريع؛ وتسھيل تقييم المشاريع؛ وتنظيم اللقاءات وورش العمل مع أصحاب المصلحة؛ واإلشراف والتقييم لمشاريع 

دوالر أمريكي، بما في  1,950,000بمساعدة من الخبراء الفنيين. وتبلغ التكلفة اإلجمالية لھذا العنصر مبلغ  التحويل
دوالر أمريكي)،  150,000دوالر أمريكي)، والتكاليف التشغيلية البالغة ( 1,100,000ذلك موظفي المشروع البالغة (

دوالر أمريكي)  100,000اعات التنسيق البالغة (دوالر أمريكي)؛ واجتم 200,000وزيارات الرصد البالغة (
  دوالر أمريكي). 400,000وإجراء التحقق البالغ (

 

                                                 
ھي آلية طوعية لتبادل المعلومات بين الشركاء التجاريين في مجال التجارة المقصود بشأن المواد المستنفدة لألوزون  غير الرسمية)  الموافقة المسبقة عن علمايبيك (  8

  والمنتجات والمعدات التي تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون قبل إصدار تراخيص االستيراد/ التصدير. 
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  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من 
  

للھند بمبلغ  كلورو فلورو كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من  51.
دوالر أمريكي كما قدمت أصال (باستثناء تكاليف الدعم). وستؤدي األنشطة المقترحة في إزالة  105,630,628

بتكلفة إجمالية فعالة من حيث التكلفة تبلغ  الھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  788.81
طنا من قدرات  742.72وتستند فقط على االستھالك المؤھل للحصول على تمويل يبلغ  دوالر أمريكي/كغ 12,16

دوالر أمريكي/كغ بما في ذلك التخفيضات اإلضافية المقترحة في قطاع رغوة البولي  11,60استنفاد األوزون (أو 
 .10يوريثان). وترد األنشطة التفصيلية والتكاليف، كما قدمت أصال، في الجدول 

  
   للھند كربونية فلورو كلورو رة إزالة المواد الھيدروخطة إدا. التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من 9دول الج   

دوالر أمريكي لمشروع تجريبي وتقديم المساعدة التقنية التي تم استبعادھا من إجمالي حسابات التكلفة. وخصمت الوفورات  2,909,705* يشمل ھذا المبلغ البالغ   
  .رغوة البولي يوريثانة في قطاع دوالر أمريكي من األموال المطلوب 33,198المرتبطة باإلزالة في   مؤسسة لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط البالغة 

 ** بما في ذلك شراء معّرفات التبريد ومعدات لمكونات غير استثمارية (قطاع الخدمات وبرنامج تمكين).   
  

   

ما يعادل النقد (دوالر
 أمريكي)

 
األموال المطلوبة

 مجموع اإلزالة

 

 القطاع المادة إلزالة المؤھلة للتمويل

  الممول  الشامل

طن من 
قدرات 

استنفاد 
  األوزون

 طن متري

من  طن
قدرات 

استنفاد 
  األوزون

طن 
  متري

الھيدروكلوروفلوروكربون 4,814 529.54 5,233 575.63 47,563,543* 9.88 9.08
 ب141-

 رغوة البولي يوريثان

 

25.00 25.00 **34,406,68
6 

الھيدروكلوروفلوروكربون 1,376 75.68 1,376 75.68
-22 
ا الصناعة التحويلية في

 مجال أجھزة التكييف

4.71 4.71 11,784,900 137.50 2,500 137.50 2,500  الخدمات في مجال التبريد 
0 0 1,875,500 ال ينطبق ال ينطبق 0 0 تمكين المكون 

0 0 8,000,000 ينطبق ال ينطبق ال 0 0 المساعدة التقنية 
 تدابير تنظيمية  0 0 0 0 50,000 ينطبق ال ينطبق ال

 وحدة إدارة المشاريع   0 0 0 0 1,950,000 ال ينطبق ال ينطبق
11.60 12.16 105.630.628 788.81 9,109 742.72 8,690  المجموع 
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  تعليقات األمانة والتوصية
  
  تعليقاتال
  

األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية للھند في ضوء استعرضت   .52.
المواد إزالة المرحلة األولى والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل 

ية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو الھيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثان
  للصندوق المتعدد األطراف. 2018- 2016 للسنوات )، وخطة العمل74/50قرر م(ال كربونية

 
  شاملة للمرحلة الثانيةالستراتيجية اال
  

 من قدراتا طن 788.81 إلزالةاالستراتيجية الشاملة المقترحة من قبل حكومة الھند إلى األمانة أشارت  . 53
 575.63و  22-استنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربون ا من قدراتطن 213.18استنفاد األوزون (

) للحد من استھالك الھيدرو كلورو فلورو 141-استنفاد األوزون من الھيدرو كلورو فلورو كربون ا من قدراتطن
ضافة تخفيضات الھيدرو كلورو فلورو فبإ. ومع ذلك، 2023 بحلول عامفي المائة من خط األساس  60كربون بنسبة 

استنفاد األوزون) وتلك المقترحة في المرحلة  ا من قدراتطن 341.7كربون الممولة في إطار المرحلة األولى (
في المائة من خط  70التمويل للحد من استھالك الھيدرو كلورو فلورو كربون بنسبة على الھند كانت ستحصل الثانية، 

استنفاد األوزون من الھيدرو كلورو فلورو  ا من قدراتطن 992.54 البالغ ،2015 عام بناء على استھالكواألساس. 
 ا من قدراتطن 349.26 إزالة فقط إلى الھندفسوف تحتاج في المائة تحت خط األساس)،  38 نسبة كربون (أي

في المائة المقترحة في المرحلة الثانية.  60 ال سبةبن ااستنفاد األوزون من الھيدرو كلورو فلورو كربون لتحقيق خفض
   ضرورة تعاون جميع األنشطة المدرجة في المرحلة الثانية. ناألمانة عتسآلت على ھذا األساس، و
  

و  2014 يلھيدرو كلورو فلورو كربون في عاماأنه كان ھناك انخفاض في استھالك ب ليوئنديبياأوضحت   .54
وأن الوضع االقتصادي كان من المرجح أن  ،قوى السوق ، منھا على وجه التحديدبابنتيجة لعدد من األس 2015

في  141- ھيدرو كلورو فلورو كربونللكاملة  إزالة ھو مطلوبواألمر الالسوق. نسبة لتعافي  2016 عام تحسن فيي
لتجنب إدخال بدائل  الھواءشركات تكييف وفقا للوائح القائمة؛ وتحويل  2020في عام  البولي يوريثان قطاع رغوة

  .عالمي في ھذا القطاعالحترار اإل مكاناتإ من حيثعالية 
  

  لرغوة البولي يوريثانقطاع الصناعات التحويلية 
  

  التي سوف تتم إزالتھا تدريجياالمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 
  

من  امتري اطن 4814استھالك  إلزالةطلب للحصول على أموال  البولي يوريثان خطة قطاع رغوةتشمل .  55
 9.88 بمبلغوفعالية من حيث التكلفة  دوالر أمريكي 47,563,543بتكلفة قدرھا  141-ھيدرو كلورو فلورو كربونال

في  البولي يوريثانفي قطاع رغوة  141-ھيدرو كلورو فلورو كربونال/ كغ. ومع ذلك، كان استھالك دوالر أمريكي
 2014في عام  امتري اطن 3,746.13 و ،2013في عام  امتري اطن 4,161.00( امنخفضالسنوات الثالث الماضية 

). وتماشيا مع السياسات 9ما ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري حسب ،2015في عام  امتري اطن 2,758.21و
) أو امتري اطن 2,758.21(البالغ الماضي في العام  الستھالكاعلى  إما الحالية ينبغي أن يستند المشروع المقترح

). 2015 و ،2014 و ،2013 األعوام ) (أياطن 3555( البالغ متوسط االستھالك في السنوات الثالث األخيرة

                                                 
والوكاالت المنفذة عدم تقديم مقترحات المشاريع التي أظھرت تناقضات بين بيانات المشروع وأحدث بيانات االستھالك القطاعي (أ) إلى األمانة  34/18يطلب المقرر   9

البرنامج القطري  ، وبيانات تنفيذ7إلى الوكاالت المنفذة التأكد من أنھا قد تحققت مع وحدة األوزون الوطنية عن اتساق البيانات للمادة  41/16المبلغ عنھا؛ ويطلب المقرر 
  والبيانات اإلزالة للمشروع، قبل أن تحيل المشاريع لألمانة العامة من أجل المراجعة.
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تضمن أي استھالك من قبل الشركات يال   ، ألنهاستھالك العام الماضي كمرجع لتكلفة ااألمانة في حسابھا واستخدمت 
. 2015يناير في  141- ھيدرو كلورو فلورو كربونالمن  امتري اطن 2,523  أزالتالتي  المدرجة في المرحلة األولى

استھالك أن يكون متوسط  ينبغيأن أساس حساب التكاليف  حكومة الھنداعتبرت وعند مناقشة ھذا الموضوع، 
االستھالك في السنوات الثالث متوسط  عمالإذا تم استولسنوات الثالث الماضية. ل 141-ھيدرو كلورو فلورو كربونال

و  2013 يفي عام 141- ھيدرو كلورو فلورو كربونالاستھالك  ، فينبغي أن يخصمالماضية كأساس لحساب التكاليف
  مرتين. شركاتالمساعدة في إطار المرحلة األولى لتفادي تمويل نفس الالتي قدمت لھا  للمؤسسات 2014

  
  في المرحلة الثانية الحجم لمرحلة األولى والشركات الصغيرة والمتوسطةالمساعدة ألنظمة المنازل في ا

  
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لاللجنة التنفيذية، كجزء من المرحلة األولى وافقت   .56
يمكن  إلى أن ةمشير، دوالر أمريكي 4,296,500 ازل بمبلغمنمن نظم ال 15 ل  المساعدة الفنيةتقديم مشروع  على

حتي ة تصل بنسب) دوالر أمريكيمليون  16(تقدر ب  الحجم "تكاليف تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض
الحجم التي لم  في ما تبقى من الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة  تحقيق وفوراتويمكن أيضا   في المائة 50 إلى

نظمة ألن عند االنتھاء بنجاح من المكوّ  همقبلة. ومن المتوقع أيضا أن عند تحويلھا في مراحل يتم تحويلھا وذلك
تحويل إلى واحدة من الصيغ المخصصة حتى قبل بدء المرحلة الثانية التختار  سوف ، فإن العديد من الشركاتازلالمن

 نكوّ مُ فتم اقتراح  ى،". وعلى الرغم من ھذا الفھم في وقت الموافقة على المرحلة األول10اعتمادا على األطر الزمنية
دوالر أمريكي مليون  20 بمبلغفي المرحلة الثانية  الحجم الصغيرة والمتوسطة للشركات خطة قطاع البولي يوريثان

في المرحلة األولى (استنادا إلى المساعدة المالية والتقنية المقدمة  حّددةالستراتيجية الملدون إيالء االعتبار الواجب و
 المنازل). أنظمة مباشرة إلى

  
قد األولى  مرحلةالتي تم تقديم المساعدة لھا في إطار المنازل  نظم أنه في حين أنب ليوئنديبياأوضحت   .57

من خالل  قھايتم تحديد اخترافوضعت صياغات بناء على البدائل الخالية من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، 
الحجم نسبة  الصغيرة قد يستغرق األمر وقت أكثر بالنسبة للشركاتوالعوامل التجارية وغيرھا من االعتبارات. 

مع األخذ بعين االعتبار االنتھاء والمتقدمة.  الممزوجة مسبقاالعناصر لتوسع وقبولبا نخفاض القدرة على المخاطرةإل
ه ينبغي األخذ بعين نأاألمانة العامة فترى في المرحلة األولى، نظم المنازل  بنجاح من المساعدة التقنية المقدمة إلى

  .في حساب تكلفة المرحلة الثانية الحجم  الصغيرة والمتوسطة تحويل الشركاتالوفورات المتوقعة في  االعتبار
 

  لمتعلقة بالتأھيل للشركاتوالبيانات ا خط األساس
  

 أھلية معلومات عن. بيد أنه لم ترد أية شركاتحساب التكاليف اإلضافية على معلومات أساسية من الاستند   .58
معلومات  ليوئنديبيا ، وفرتخالل عملية استعراض المشروعات المقدمةو. التي استلمت الشركة اوالمعدات األساسية

أيضا  ليوئنديبيات لتقييم بشكل صحيح. وأوضحلإضافية عن الشركات األكبر حجما. ومع ذلك، كان الوقت غير كاف 
التي شملتھا الدراسة، حسبت  الحجم عن المعدات لجميع الشركات الصغيرة قدم تفاصيلتأنه بما أن نتائج المسح لم 

، والتركيبات الخضاضاتورغوة ، توزيع الاستنادا إلى األجھزة المستخدمة، أي آالت  التكاليف الرأسمالية اإلضافية
جرد مفصل  يجرى نيتھا لضمان أن ا. وأشارت حكومة الھند في رسالة تأييدھوالقوالب، وخزانات الخلط المسبق

تزامات مالية مع الالعناية الواجبة قبل الدخول في  إيالءو الحجم الصغيرة لشركاتم المساعدة ليلمعدات قبل تقدل
  المؤسسات المعتمدة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف.

  
في حال  أنه ألمانةالصغيرة جدا في مرحلة التحضير، اقترحت ا شركاتصعوبة جمع البيانات من الباعترافا   .59

مع  ليوئنديبياقدم ت(ج) من االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، أن  7وذلك تمشيا مع الفقرة  ،تم التوصل إلى اتفاق
تلقي المساعدة من الصندوق المتعدد التي ت البولي يوريثانرغوة  شركاتكل شريحة تقريرا عن التحقق من أھلية 

تنفيذ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وسيتم اإلبالغ عن ھذه في  حيت تم تضمينھا األطراف
 المؤھلة.اإلنتاج قدم فقط للشركات وخطوط سيالتمويل أن ضمان لقائمة السيتم تحديث والمعلومات إلى اللجنة التنفيذية. 

  الصندوق متعدد األطراف. لىإمؤھلة التي يتضح أنھا غير الشركات ب لتمويل المرتبط وسيتم إعادة ا
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  المشروع التجريبي
 

 سوف لن يقدمفي المرحلة األولى، تم التوصل إلى التزام أنه  المنازل أنظمةمن  15 تمويل عند الموافقة على  .60
على ھذا و(د)).  66/45قرر مفي الھند (ال المنازل مزيد من المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف إلى أنظمة

 نظمةشركة محلية ألسيتم تنفيذه من قبل  ذيالمدرج في المرحلة الثانية ال التجريبياألساس، ترى األمانة أن المشروع 
رغوة الرش التي يمكن  من امتري اطن 55 يبلغ أن المؤسسة لديھا استھالك  ليوئنديبيا ت. وأوضحليس مؤھال المنازل
كجزء من وذلك  ااستثماري االمشروع مشروع ه يمكن اعتبارفي حين أنوالمقترح.  التجريبيمشروع الفي إطار  إزالتھا
حيث طلب  سيكون من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات حول المعدات األساسيةفرش، رغاوى القطاع 

  كنولوجيا .تلل طوير كبيرت هيبدو أناألمر الذي ) دوالر أمريكي 1,954,732(  مبلغ ألواح رغاوي الرش خط إنتاج
 

  رغوة البولستيرين المسحوبة بالضغط
  

الھيدرو كلورو فلورو وإذ يالحظ أن االقتراح لقطاع رغوة البولستيرين المسحوبة بالضغط كان إلزالة   .61
، وكان له تكلفة سلبية، طلبت األمانة أن تتم إزالته من المرحلة الثانية وأن يضطلع بعمل إضافي لتحديد 14-كربون

ب في القطاع. 142-الھيدرو كلورو فلورو كربونو/أو  22- لھيدرو كلورو فلورو كربونالمؤھلة المستھلكة لالشركات 
مناقشة اقتراح لمعالجة رغوة البولستيرين المسحوبة بالضغط المقدمة بما يتماشى مع على  ليوئنديبياووافقت األمانة و

  قة وذلك إذا كانت ھناك شركات مؤھلة.المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف في مرحلة الح
 

  التكاليف اإلضافية
  

منھجية لحساب التكاليف اإلضافية لعملية تحويالت الشركات مع األخذ بعين االعتبار  ليوئنديبياشملت   .62
 ليوئنديبيالقطاع الفرعي، والتكنولوجيا (التكنولوجيات) المختارة وأحجام الشركات. واستخدمت األمانة نموذج ا

طنا متريا)، والتكاليف المعتمدة في إطار  2,758.21حساب التكاليف اإلضافية على أساس استھالك آخر عام البالغ (ل
  دوالر أمريكي. 19,125,156المرحلة األولى وتكاليف المشاريع السابقة في بلدان أخرى. وكانت التكلفة الناتجة مبلغ 

  
معلومات قدمت األمانة و التكلفة الذي أجرته عددا من التوضيحات التقنية ردا على حساب ليوئنديبياقدمت  . 63

نوفمبر، لم يكن  3ھذه المعلومات في بما أنه تم تلقي أكثر تفصيال عن أھلية المؤسسات وحساب التكاليف اإلضافية. و
البولي  احتساب المقترح األصلي لرغوة تقييم بشكل صحيح. ومع ذلك، فقد لوحظ أنه في حين تملاألمانة الفرصة ل ىلد

دوالر مليون  54 بمبلغ تكلفةال ليوئنديبياالمعلومات المنقحة المقدمة من قدرت ، دوالرمليون  45 بمبلغ يوريثان
. كما لوحظ الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضمن ذلكللشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وليس أمريكي 

 جندال أن شركة درجة قد ال تكون مؤھلة للحصول على التمويل (على سبيل المثال، يبدوأن بعض الشركات الم
 تيھندسة الوأن شركة إسولويد لل، بعد الموعد النھائي، 2008في أبريل  تواصلةالم لأللواحمصنعھا  تقد افتتح ميترك

). ومع ةمتقطعمن أجل األلواح الألولى بالفعل في المرحلة ا قد تم مساعدتھامتقطعة ال من أجل األلواحطلب المساعدة ت
  ذلك، فإن ھذا يتطلب مزيدا من المناقشة.

 
، تتكون من البولي يوريثانطريقة بديلة لتقدير التكاليف اإلضافية لقطاع رغوة  أيضا األمانة كتشفتا  .64

إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لخطة لمرحلة األولى لاستخدام مستوى الفعالية من حيث التكلفة 
. وبذلك يرتفع إجمالي قيمة 2015 عام / كغ) تطبق على استھالكدوالر أمريكي 7.58(بمبلغ بالنسبة للھند، كما قدمت 

رقم أعلى من  ه يمكن النظر فيفي حين أنو. دوالر أمريكي 20,907,232 مبلغ إلى البولي يوريثانخطة قطاع رغوة 
فينبغي في المرحلة الثانية،  الحجم كبر من الشركات الصغيرة والمتوسطةاألنسبة لل نظراالفعالية من حيث التكلفة  أجل
 دوالر أمريكي 4,296,500 البالغةالمنازل  لنظمالموافقة على مشروع المساعدة التقنية في المرحلة األولى  نتجأن ت
  .)من ھذه الوثيقة 57و  56الفقرة فورات كبيرة في تنفيذ المرحلة الثانية (انظر و
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تعتبر األمانة أن فعالية تكلفة المرحلة األولى إشارة مناسبة لتقدير فعالية التكلفة للمرحلة الثانية، بدال من   .65
دوالر أمريكي/ كغ للشركات الصغيرة  10,96دوالر أمريكي/ كغ ومبلغ  9.79تطبيق عتبة فعالية التكاليف البالغة (

. ومن شأن تطبيق العتبة كمرجع افتراض أن التكاليف اإلضافية فوق العتبة في ليوئنديبياكما اقترحت  والمتوسطة)
جميع الحاالت بالنسبة لجميع التكنولوجيات والشركات، وأنه ال توجد مؤسسات أو استھالك أو معدات غير مؤھلة 

 المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية دارة إزالةللحصول على التمويل. ولم يكن ھذا ھو الحال في أي خطة إل
  استعرضت حتى اآلن.

 
 للنظر فيھا وذلك بالفھم التالي: ليوئنديبيعرضت األمانة حسبة بديلة ل . 66

  
تؤكد حكومة الھند أنه من الممكن توفير مساعدات مالية للشركات في قطاع األلواح المتواصلة التي في   (أ)  

في تصنيع الثالجات  الھيدرو كلورو فلورو كربونالھند بشأن استخدام حالة عدم امتثال مع حظر حكومة 
  ؛2015يناير  1المنزلية واأللواح المتواصلة من 

  
البولي يوريثان التي تتلقي رغوة مع كل شريحة تقريرا عن التحقق من أھلية شركات  ليوئنديبيسيقدم ا  (ب) 

دارة إزالة المواد يتم إدماجھا في تنفيذ خطة إلالمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف في الھند حيث 
. وسيتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات إلى اللجنة التنفيذية. وسيتم تحديث الھيدرو كلورو فلورو كربونية

القائمة وضمان أن التمويل المقدم سيكون فقط للشركات والخطوط المؤھلة. وأن التمويل المرتبط 
 ھلة سيعاد إلى الصندوق متعدد األطراف؛ وبالمؤسسات التي وجد أنھا غير مؤ

ب في قطاع الصناعات التحويلية لرغوة 141-لھيدرو كلورو فلورو كربونسوف يتم تنفيذ اإلزالة الكاملة ل  (ج) 
، وفقا لخطابات وردت 2014وفقا لقواعد المواد المستنفدة لألوزون المعدلة في عام  2020يناير  1بحلول 

  من حكومة الھند.
 

يشير إلى أن حكومة الھند لم توافق على اقتراح األمانة العامة لقطاع  2016نوفمبر  11تلقت األمانة ردا في   .67
  البولي يوريثان.رغوة 

  
  قطاع الصناعات التحويلية في مجال تكييف الھواء

  
بالفعل وأن خطة قطاع  2020أقل من ھدف االمتثال لعام  2015أشارت األمانة إلى أن استھالك الھند لعام   .68

تكييف الھواء،  كما قدمت أصال، كانت أقل بكثير من خطط مماثلة فعالة من حيث التكلفة وافقت عليھا اللجنة التنفيذية. 
األنشطة في المرحلة الثانية بالنسبة للھند، وأنه ليس  مطلوبا من  ونظرا لفعاليتھا من حيث التكلفة، تم اقتراح غيرھا من

، 2020خطة قطاع تكييف الھواء ضمان امتثال الھند مع ھدف الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال لعام 
اعدة في اقترحت األمانة أن تنظر في المرحلة الثانية في مجموعة محدودة من التحويالت في قطاع تكييف الھواء للمس

الحد من إدخال بدائل عالية من حيث إمكانية اإلحترار العالمي في قطاع أجھزة تكييف الھواء من خالل تسھيل القبول 
  في السوق لبدائل أكثر إنخفاضا من حيث اإلحترار العالمي.

  
إلضافية للتحويل. أشارت األمانة إلى أن االقتراح األصلي افتقر إلى المعلومات الالزمة لتحديد التكاليف ا  .69

والھيدروفلورو  22-لھيدرو كلورو فلورو كربونللشركات؛ وسعر ا 2015وعلى وجه الخصوص، استھالك عام 
وتكلفة الضواغط؛ وعدد خطوط التصنيع في المؤسسات، بما في ذلك ما إذا كانت  290- و الھيدروكربون 32-كربون

وقدرة التبريد للوحدات التي تم تصنيعھا؛ وإذا كانت  الشركات بالفعل تصنع المعدات غير المستنفدة لألوزون؛
الشركات تقوم بتصنيع المبادالت الحرارية في مقرھا؛ وتفاصيل وأساس إجراء العمليات الحسابية لعدد من العناصر، 
 وبعض المعلومات اإلضافية لشركات محّددة. وأشارت األمانة أيضا إلى االختالف من حيث التكلفة لنفس البنود عبر

دوالر  52,19دوالر أمريكي/كغ ومبلغ  8,66المؤسسات، مع فعالية تكلفة التحويالت، كما قدمت، متفاوتة بين مبلغ 
 94,17دوالر أمريكي/ كغ ومبلغ  48,30أمريكي/كغ في القطاع الفرعي للتكييف الھواء الخاص بالغرف، وبين مبلغ 

  نبوبي.دوالر أمريكي/ كغ في القطاع الفرعي لتكييف الھواء األ
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استجابة شاملة على أسئلة األمانة ومقترحا جديدا في ضوء تحليل إضافي. وقدمت  ليوئنديبيقدمت ا  .70
للشركات التي ستشارك في  2015-2013المعلومات المحددة التالية وھي: تكلفة الُمبردات، واستھالك األعوام 
لوحدات المصنعة والرسوم لكل وحدة في المرحلة الثانية؛ وعدد خطوط التصنيع والتوزيع حسب قدرة عدد ا

وليس  32-المؤسسات؛ والتوضيح بشأن اختيار تكنولوجيا شركة فولتاس المحدودة (مثال، الھيدروفلورو كربون
)؛ والتأكيد على أن جميع الشركات باستثناء فولتاس المحدودة لديھا تصنيع للمبادالت الحرارية 290-الھيدروكربون

  ضيح بشأن العناصر الفردية التي تطلب التمويل.في داخل الشركة؛ والتو
  

 ألجھزة تكييف الھواءأن ترجئ تحويل القطاع الفرعي  على في االقتراح الجديد، وافقت حكومة الھند  .71
 أصغرشركات إزالة ثالث و تكييف الھواءخطة قطاع ل الصيانةن كوّ مُ  رفات والمعدات لدعممعّ الإلزالة شراء  ةنبوبياأل

فقط  10تحويل ب قدم اقتراحالدولية، و بي أيهبيرال ايركون، ووالكھربائية،  بيكوالسكنية (وھي  لمكيفات الھواء حجما
لھيدرو ااستنفاد األوزون من  ا من قدراتطن 48.15 إلزالة) 11ست شركات كبيرة الحجم (الجدول الفي خطا  17من 

 .ريكيدوالر أم 19,670,286 تبلغ بتكلفة 22- كلورو فلورو كربون
  

 32-ن كربو فلورو كلورو الھيدرو: االستھالك والخطوط التي سوف يتم تحويلھا إلى 10الجدول 

  المالحظات
 

والخطوط 
التي سوف 
 يتم تحويلھا

خطوط على 
مستوى 
 المنشأة

 االستھالك (طن متري)
 المؤسسات

  2015 2014 2013 
خط واحد متبقي للنظر في عملية التحويل في 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروالمرحلة المقبلة من 
  كربونية فلورو كلورو

 

 بلو استارز المحدودة 153 199 199 3 2

خطان متبقيان للنظر في عملية التحويل في المرحلة 
 كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروالمقبلة من 

  كربونية فلورو
 

 إي فيشن 161 156 226 4 2

خطان متبقيان للنظر في عملية التحويل في المرحلة 
 كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروالمقبلة من 

  كربونية فلورو
 

 لويد الكھربائية 112 105 235 5 3

خط واحد متبقي للنظر في عملية التحويل في 
 الھيدروخطة إدارة إزالة المواد المرحلة المقبلة من 

  كربونية فلورو كلورو
 

 فولتاس المحدودة 412 479 530 2 1

 صناعات فيديوكون 112 105 163 1 1 ال يوجد
خط واحد متبقي للنظر في عملية التحويل في 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروالمرحلة المقبلة من 
  كربونية فلورو كلورو

 

1 2 75 111 122 
الزامل لصناعة 

 المكيفات

  

وفيما يتعلق باالقتراح الجديد، أشارت األمانة إلى أن التمويل المطلوب ألربعة من الشركات الستة زاد نسبة  . 72
دوالر أمريكي، وذلك االقتراح المعدل كان أقل فعالية من حيث  4,149,669إلى االقتراح األصلي بما مجموعه مبلغ 

دوالر أمريكي/ كغ في النص  19,19يكي/ كغ مقابل مبلغ دوالر أمر 22.47التكلفة من االقتراح األصلي البالغ (
األصلي). وباإلضافة إلى ذلك، ووفقا للمقترح الجديد، فسيتم تحويل بعض خطوط التصنيع فقط وليس كلھا في 

. 22-لھيدرو كلورو فلورو كربونالشركات حيث تبقي الخطوط المتبقية مستمرة لتصنيع المعدات التي تستخدم ا
ة على ضرورة ضمان أن الشركات قادرة على تصنيع وبيع المعدات التي تعتمد على تقنية جديدة، وشّددت األمان

  في الخط (الخطوط) التي تم تحويلھا. 22- لھيدرو كلورو فلورو كربونوالحاجة إلى تجنب الزيادة في استھالك ا
 

ع وإقرارا بأن مجموعة محدودة من في ضوء المعلومات اإلضافية المقدمة واالستراتيجية المنقحة لھذا القطا  .73
التحويالت تعد فعالة من حيث التكلفة (تُكّملھا تدابير للسياسات المالئمة واألنشطة في قطاع الخدمات)، يمكن أن 
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تساعد في إرسال إشارة واضحة إلى السوق و تشجيع انتقال أوسع لبديل أكثر إنخفاضا من حيث إمكانية اإلحترار 
  انة خيارين لكي تنظر فيھما حكومة الھند:العالمي، اقترحت األم

  
في   22- لھيدرو كلورو فلورو كربونطنا متريا من ا 815.47: تحويل تسعة خطوط إنتاج إلزالة 1الخيار  (أ) 

  دوالر أمريكي على أساس ما يلي: 7,983,510خمس شركات بتكلفة إجمالية قدرھا 
  

 22-لھيدرو كلورو فلورو كربونعدات التي تستخدم اأن الخطوط في الشركات التي ال تزال تصنع الم ) 1(
  ؛ و 22- لھيدرو كلورو فلورو كربونبعد التحويل ال يزيد استھالكھا من ا

 
المتبقية حتى  22-لھيدرو كلورو فلورو كربونأن الشركات سوف لن تقوم بتحويل خطوط تصنيع ا ) 2(

أو لبديل منخفض من حيث إمكانية اإلحترار  32-ن لھيدرو فلورو كربوالمرحلة الثالثة ما لم تحوله إلى ا
  العالمي؛ أو 

  
: تحويل جميع خطوط التصنيع في ثالث شركات، مما أدى إلى تحويل ثمانية خطوط إنتاج إلزالة 2الخيار  (ب) 

 دوالر أمريكي. 7,535,497بتكلفة إجمالية قدرھا  22-لھيدرو كلورو فلورو كربونطنا متريا من ا 928.75
  

قامت األمانة بتقديم الخيارات المقترحه أعاله بعمل تغييرات لتكاليف عدد من البنود في االقتراح الجديد   .74
(استنادا إلى حد كبير على سابقة للمشاريع المعتمدة في السابق)، وال سيما التالي: النظام،  ليوئنديبيالمقدم من ا

اري، وتعديالت معالجة األلواح المعدنية، وتعديالت  منطقة والُمكّون وإعادة تصميم العملية؛ وتحويل المبادل الحر
الشحن، ومعدات السالمة من الحرائق ونظام اإلنذار، ومعدات اختبار الضغط؛ ومضخات التفريغ، وأجھزة الكشف 
عن التسرب، وفحص الجودة؛ ومنح الشھادات للمنتج، وتصنيع النموذج األولي، وإجراء التجارب واالختبارات، 

لھيدرو كلورو فلورو يب. وتوقعت األمانة أيضا وفورات في تكلفة التبريد نظرا لألسعار المتاحة علنا من اوالتدر
الذي أبلغت عنه حكومة الھند في   22- لھيدرو كلورو فلورو كربون؛ وسعر ا32- ھيدروفلورو كربونوال 22-كربون

. 12في المائة 40- 25الخاص بھا؛ والحد من سعر التبريد الذي يمكن أن يختلف بين نسبة  11تقرير التقرير القطري
ومع ذلك، ونظرا للمعلومات المحدودة، اقترحت األمانة تحديد المدخرات اإلضافية المرتبطة بالتغيير في مجال التبريد 

  .إلى الصفر
  

إلى أن حكومة الھند لم توافق على اقتراح  يشير 2016 /تشرين الثانينوفمبر 11تلقت األمانة ردا في   .75
  األمانة لقطاع الصناعات التحويلية في مجال تكييف الھواء.

  

  مجمل تكلفة العرض
  

وباإلضافة إلى المقترحات بشأن رغوة البولي يوريثان والصناعة التحويلية في مجال تكييف الھواء،     .76
  اقترحت األمانة القيام بتنقيح لحجم وتكاليف الُمكّونات األخرى:

 

: بناء على السياسات الحالية بشأن تحديد أولويات القطاعات قطاع خدمات التبريد/ تمكين العناصر   ) أ(
ي تمت معالجتھا بالفعل من قبل قطاعي رغوة البولي يوريثان والصناعة التحويلية في مجال والحمولة الت

مليون دوالر  6التبريد وتكييف الھواء، اقترحت األمانة تخفيض في خدمات التبريد/تمكين العناصر بمبلغ 
- و فلورو كربونلھيدرو كلورطنا من قدرات استنفاد األوزون) ل 68.75طنا متريا ( 1,250أمريكي إلزالة 

دوالر أمريكي/ كغ وفقا للمقرر  4.8، مع األخذ بعين االعتبار عتبة الفعالية من حيث التكلفة البالغة 22
74/50 . 

  

                                                 
  .2015في عام  22-لھيدروكلوروفلوروكربوندوالر أمريكي/ كغ ل 10,50سعر عن  حكومة الھند أبلغت  11

 المبلغ عنھا سعر المبرداتفأستنادا على أن . غير صائبة اليوئنديبيالمقترحة من قبل وتغيير في التبريد باللمرتبطة يبدو أن التكاليف اإلضافية ا  12
 في المائة)، فستبلغ 25دوالر أمريكي/ كغ) والتخفيض المقترح في السعر (6,50 32-لھيدرو فلوروكربون؛ واكغ /دوالر أمريكي 4,00 :22-لھيدروكلوروفلوروكربونا(

  .تم تقديمھا/ كغ، كما دوالر أمريكي 1,88 من / كغ بدالدوالر أمريكي 0.88لتبريد لضافية اإلتكلفة ال
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: أشارت األمانة إلى أن المرحلة الثانية شملت عنصر لوحدة إدارة المشاريع الشامل ) وحدة إدارة المشاريع(ب
الر أمريكي لمدة ست سنوات ووحدة إدارة المشاريع لحكومة دو 2,000,000بمبلغ  ليوئنديبيمن أجل ا

دوالر أمريكي). وباإلضافة إلى ذلك، يجري اقترح  1,029,400ألمانيا في قطاع خدمات التبريد بمبلغ (
لھيدرو كلورو فلورو تقديم المساعدة التقنية ومكونات برنامج التمكين دون أي تخفيضات مباشرة مرتبطة با

نيب (بما في يودوالر أمريكي لل 1,875,500ومبلغ  ليوئنديبيدوالر أمريكي ل 8,000,000بمبلغ كربون 
دوالر أمريكي) على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع  300,000ذلك وحدة إلدارة المشاريع تبلغ 

مشاريع في خدمات التبريد لديه أيضا وحدة إلدارة المشاريع الخاصة به. واستنادا إلى تكاليف وحدة إدارة ال
المرحلة األولى وخصائص المرحلة الثانية، يمكن أن تزاد القيمة الموصى بھا في المرحلة الثانية إلى مبلغ 

 دوالر أمريكي.  1,700,000
  

لتكاليف التي اقترحتھا األمانة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو لملخص يرد    .77
 التمويل المقترح،تخفيضات الھيدرو كلورو فلورو كربون وو ،األنشطةمع ھذه . و12الجدول فلورو كربونية في 

  .2022في المائة من خط األساس بحلول عام  58التزام من حكومة الھند لتحقيق خفض بنسبة باقترحت األمانة 
  

  كربونية فلورو كلورو إزالة المواد الھيدرو خطة إدارة. اقتراح التكاليف الخاص باألمانة العامة للمرحلة الثانية من 11الجدول 
ما يعادل النقد 

(دوالر 
 أمريكي/كغ)

ما  التخفيضات غير الممولة المجموع
يعادل 
النقد 

(دوالر 
أمريكي

 /كغ

 لقطاع دوالر أمريكي اإلزالة المؤھلة

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

قدرات  طن متري
استنفاد 
 األوزون

قدرات  طن متري
استنفاد 
 األوزون

 طن متري

قطاع رغوة البولي  20,907,232 2,758.00 303.38 7.58 2,278.36 250.62 5,036.36 554.00 4.15
 يوريثان

قطاع أجھزة تكييف * 7,983,497 815.47 44.85 9.79   815.47 44.85 9.79
 الھواء

 قطاع الخدمات 6,000,000 1,250.00 68.75 4.80   1,250.00 68.75 4.80

 وحدة إدارة المشاريع 1,700,000        

 المجموع 36,590,729 4,823.47 416.98 7.59 2,278.36 250.62 7,101.83 667.60 5.15

  تكلفة وإزالة مختلفة.   2. لدى الخيار رقم 1* الخيار 

على اقتراح وافق تإلى أن حكومة الھند لم  يشير ،2016 /تشرين الثانينوفمبر 11في  األمانة رداتلقت    .78
من تقييم ھذا االقتراح  األمانة العامة لم تتمكنو. قُدمكما  13مضاد جديد على النحو المبين في الجدول  اقتراحتقدمت باألمانة و
   .الجديد

  
  كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروللمرحلة الثانية من  ليوئنديبي. اقتراح التكاليف المنقحة ل12جدول 

 2016نوفمبر  11كما قدمت في 
 ما يعادل النقد (دوالر أمريكي)

 
ب و 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(طن  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 متري)

 القطاعات  (1,000)دوالر أمريكي 

 قطاع رغوة البولي يوريثان 34.80 3,555.00 9.79

 قطاع أجھزة تكييف الھواء 17.19 875.47 19.63

 قطاع الخدمات 6.00 1,250.00 4.80

 وحدة إدارة المشاريع 5.35  

 المجموع 63.34  

  
  مشروع خطة العمل للصندوق متعدد األطراف 2016-2018

  

لوضع اللمسات األخيرة للمناقشة بشأن التكلفة  ليوئنديبيالم يكن ھناك الوقت الكاف متاحا لألمانة العامة و . 79
الھيدرو كلورو فلورو اإلجمالية للمرحلة الثانية. ومع ذلك تشير األمانة  إلى المستوى اإلجمالي للتمويل وكميات المواد 

غة الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف البال 2018-2016التي يتعين إزالتھا وفقا لخطة األعمال للسنوات  كربونية
طنا من قدرات استنفاد األوزون، على التوالي. وبلغ مستوى التمويل  217.57دوالر أمريكي و  21,862,412

- 2016للفترة من عام خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المطلوب لتنفيذ المرحلة الثانية من 
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دوالر  56,245,649دعم) كما قدمت أصال، وتبلغ دوالر أمريكي (باستثناء تكاليف ال 78,108,061، مبلغ 2018
  أمريكي فوق المبلغ الوارد في  خطة األعمال.

  
  الُمكّونات األخرى للمشروع المقترح للمرحلة الثانية

  

نظرا لضيق الوقت لمناقشة عمليات التحويل وغيرھا من األنشطة المدرجة في المرحلة الثانية والتكاليف   . 80
فرصة لمناقشة ووضع اللمسات األخيرة على ما يلي: التأثير على ال ليوئنديبيايكن لدى األمانة والمرتبطة بھا، لم 

المناخ المرتبط بالتحول للمشاريع الصناعية ليتم تضمينھا في المرحلة الثانية؛ ومستوى التمويل المشترك؛ ومشروع 
  اتفاق بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية.

 
  التعليق

  
بعدة جوالت من التبادل البناء بشأن مختلف مكونات المرحلة الثانية، بما في ذلك  ليوئنديبياألمانة واقامت   . 81

ب في قطاع رغوة البولي يوريثان، وعملية التحويالت في قطاع 141-لھيدرو كلورو فلورو كربوناإلزالة التامة ل
  لم يتم التمكن من االنتھاء من المناقشات. تكييف الھواء وتقديم المساعدة لقطاع الخدمات. ونظرا لضيق الوقت،

  
 التوصية

 

  لم يبت فيه.  . 82
  

     
 
   


