
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  ھا.قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50 

5 November 2016 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  وتوكـول مونتريــال لتنفيـــذ بر
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

   2016 كانون األول ديسمبر/   2 -   نيالثاتشرين نوفمبر /  28  ،مونتريال
  
  
  

  إسالمية) –مقترح مشروع: إيران (جمھورية 

  
  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:   

  
  اإلزالة

  
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة  خطة إدارة

  األولى)
يوئنديبي/يونيب/ 

  يونيدو/ألمانيا
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
إسالمية) –إيران (جمھورية   

 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 يوئنديبي (رئيسية) يونيب/يونيدو/ألمانيا )الثانيةرحلة خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الم

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  309.28 2015السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

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

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت يميائيك
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 156.20     70.26  85.94  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 153.12    79.67 72.10  1.35  22-الھيدروكلوروفلورو كربون

 

 ات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)(رابعا) بيان

 380.50 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 380.50 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 216.10 المتبقي:  164.40 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020ما بعد  2020 2019 2018 2017 2016 ) خطة العملخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يوئنديبي
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

19.5 0 14.6 0 14.6 0 48.7 

 5,144,000 0.0 1,543,000 0.0 1,543,000 0.0 2,058,000 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب
 درات استنفاد األوزون)(طن من ق

0 0 0 0 0 0 0 

 540,000 0.0 119,000 0.0 156,000 87,000 178,000 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيدو
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

10.4 0 10.4 0 0 0 20.8 

 1,420,000 0.0 0.0 0.0 710,000 0.0 710,000 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ألمانيا
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

7.5 0 26.0 0 17.6 17.6 68.7 

 5,058,000 1,257,000 0.0 0.0 1,959,000 0.0 585,000 التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

 ال ينطبق 247.33 247.33 247.33 247.33 342.45 342.45 342.45 342.45 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45 الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

ة من حيث تكاليف المشروع المطلوب
 يوئنديبي المبدأ (دوالر أمريكي)

 4,905,361 0 0 0 1,559,211 0 2,047,980 0 1,298,170 تكاليف المشروع

 343,375 0 0 0 109,145 0 143,359 0 90,872 تكاليف الدعم

 يونيب
 700,000 0 70,000 0 185,000 0 200,000 0 245,000 تكاليف المشروع

 87,000 0 8,700 0 22,993 0 24,857 0 30,450 تكاليف الدعم

 يونيدو
 3,010,412 0 24,000 0 740,512 0 1,369,130 0 876,770 تكاليف المشروع

 210,729 0 1,680 0 51,836 0 95,840 0 61,374 تكاليف الدعم

 ألمانيا
 2,672,404 0 95,448 0 883,326 0 1,048,130 0 645,500 تكاليف المشروع

 303,964 0 10,856 0 100,471 0 119,216 0 73,420 دعمتكاليف ال

 11,288,177 0 189,448 0 3,368,049 0 4,665,240 0 3,065,440 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 945,069 0 21,236 0 284,445 0 383,271 0 256,116 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 12,233,246 0 210,684 0 3,652,494 0 5,048,511 0 3,321,556 إجمالي المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
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 )2015) طلب تمويل الشريحة األولى (7(

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 90,872 1,298,170 يوئنديبي

 30,450 245,000 يونيب

 61,374 876,770 يونيدو

 73,420 645,500 ألمانيا
 

  

  

  

 ) كالمبين أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل

 للدراسة الفردية توصية األمانة: 
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  وصف المشروع

بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع  بالنيابة عن حكومة جمھورية إيران اإلسالمية، قدم يوئنديبي،  -  1
السابع والسبعين طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، بتكلفة إجمالية 

دوالر  501,702دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,167,170دوالر أمريكي تشمل  16,395,760
دوالر أمريكي ليونيدو،  268,373دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,833,902أمريكي ليوئنديبي، و 

 3,259,300دوالر أمريكي ليونيب، و  107,790دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  889,000و 
الر أمريكي لحكومة ألمانيا، كما قدمت في األصل. دو 368,523دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن من  144.36وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة 
في المائة خفض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  66.0قدرات استنفاد األوزون من ھذه المواد لتحقيق 

  كما قدمت في األصل.  2023لول عام بح

تبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة   -  2
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  758,890دوالر أمريكي تشمل  3,236,109في ھذا االجتماع 

دوالر  90,689دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,295,552ئنديبي، و دوالر أمريكي ليو 53,122
دوالر أمريكي ليونيب و  37,708دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  311,000أمريكي ليونيدو، و 

ة ألمانيا، كما قدمت في دوالر أمريكي لحكوم 79,148دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  700,000
  األصل. 

  حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بجمھورية إيران   -  3
 38.6وإزالة  2015في المائة من خط األساس بحلول عام  10خفض اإلسالمية في االجتماع الثالث والستين للوفاء ب

طن من قدرات استنفاد األوزون من  62.7و  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 904,918دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,393,388ب بمبلغ 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  أمريكي. دوالر 

تم تحديث االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية في االجتماعات الثامن والستين والثاني والسبعين والرابع   -  4
والسبعين لكي يعبر عن نقطة البداية المنقحة للتخفيض المجمع المستدام على أساس االستھالك الفعلي في األعوام 

لمؤسسات التي تم اعتبارھا غير مؤھلة، وتأجيل تحويل المؤسسات غير ، وإعادة األموال المرتبطة با2010و  2009
المستعدة بعد إلدخال بدائل اقترحت في البداية وإدراج مؤسسات أخرى مؤھلة تم تحديدھا. ونتيجة لھذه التعديالت، 

من قدرات طن  38.6ستؤدي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة 
طن من قدرات استنفاد األوزون من  125.8و  22-استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

 874,989دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,994,338ب بمبلغ 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة من خط  30وكربونية بنسبة دوالر أمريكي، والتزمت الحكومة بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلور

  . 2018األساس بحلول أول كانون الثاني/يناير 

  سياسة المواد المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيمي 

. 2012بدأ العمل بنظام ترخيص وحصص واردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام   -  5
اد السنوية، وتعتمد وحدة األوزون الوطنية المستوردين والكميات وتحدد لجنة األوزون الوطنية حصص االستير

وتصدر وزارة الصناعة والتعدين والتجارة رخص االستيراد للمستوردين المعتمدين. ويشمل اإلطار التنظيمي المحدد 
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متطلبات إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا نظام للتوثيق، وتوفير حوافز مالية ونظام كود منسق و
  التعريف. 

  التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى

  أنشطة في قطاعات التصنيع (يوئنديبي ويونيدو وحكومة ألمانيا)

، 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 147.74مؤسسة تستھلك  20من بين   -  6
ن قدرات استنفاد األوزون. وستستكمل المؤسسات الست الباقية طن م 101.00عمليات التحويل وأزالت  14استكملت 

  . 1كما يلخص الجدول  2016طن من قدرات استنفاد األوزون) التحويل بنھاية عام  46.74(

  . حالة التقدم في تنفيذ مشروعات االستثمار 1الجدول 

عدد  القطاع
 المؤسسات

 الھيدروكلوروفلورو
ب (طن 141- كربون

من قدرات استنفاد 
األوزون)

 الھيدروكلوروفلورو
(طن من  22- كربون

قدرات استنفاد 
األوزون)

 البديل حالة التنفيذ

 تصنيع التبريد وتكييف الھواء
ھيدروفلورو  اكتمل 29.30 - 1 تصنيع تكييف الھواء

 ألف 410-كربون
 رغاوي البوليوريثان

 ھيدروكربون اكتمل - 17.70 3 ألواح متواصلة
 ھيدروكربون اكتمل - 8.40 4 ألواح متقاطعة
 ھيدروكربون اكتمل - 45.60 6 تبريد منزلي

 ھيدروكربون 2016يستكمل عام  - 6.84 3 ألواح متواصلة
 ھيدروكربون 2016يستكمل عام  - 34.10 1 تبريد منزلي

 ھيدروكربون 2016يستكمل عام  - 5.80 2 رغاوي صلبة أخرى
   29.30 118.44 20المجموع

  

  طاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وأنشطة غير استثمارية (حكومة ألمانيا ويوينيب)أنشطة في ق

تشمل األنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد ما يلي: التدليل على نظم "خالية من التسرب" في عدة محالت   -  7
بريد، وتصميم النظم سوبر ماركت من خالل استخدام وحدات تكثيف جديدة؛ ونشر وتوزيع دليل حول نظم خدمة الت

مسؤول جمارك على تدابير رقابة المواد  195محكمة اإلغالق ورقابة التسرب؛ وتدريب 
فني على الممارسات الجيدة؛ وورشة عمل بشأن كفاءة  292مدرب و  34الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب 

  مج توعية. مشارك؛ وبرنا 79الطاقة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحضور 

  حالة صرف األموال 

دوالر أمريكي الموافق عليه تم صرف  9,994,338، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ تموز/يوليه   -  8
دوالر أمريكي بحلول  304,573في المائة). وسيتم صرف الرصيد المتبقي وھو  97دوالر أمريكي ( 9,689,765

  . 2017عام 
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة

  االستھالك المؤھل المتبقي في جمھورية إيران اإلسالمية 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة  164.40بعد خصم   -  9
من قدرات استنفاد األوزون  طن 144.36بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و 

 71.74المقترحة للمرحلة الثانية، يكون االستھالك المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل للتمويل 
  . 2طن من قدرات استنفاد األوزون، كما يتضح من الجدول 

لمؤھل للتمويل (طن من قدرات . نظرة عامة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي ا2الجدول 
  استنفاد األوزون) 

 نقطة البداية  المادة
الخفض في 
المرحلة األولى

االستھالك المتبقي 
الخفض في 
 المرحلة الثانية

 االستھالك المتبقي

 1,246.73 1,026.00 2,272.73 701.82 2,974.55 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 28.82 799.36 828.18 1,143.64 1,971.82 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,275.51 1,825.40 3,100.91 1,845.45 4,946.36 المجموع (طن متري)

 68.57 56.43 125.00 38.60 163.60 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 3.17 87.93 91.10 125.80 216.90 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
المجموع (طن من قدرات استنفاد 

األوزون)
380.50 164.40 216.10 144.36 71.74 

  

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  309.28أبلغت حكومة جمھورية إيران اإلسالمية عن استھالك يبلغ   - 10
استھالك  3مونتريال. ويبين الجدول من بروتوكول  7بموجب المادة  2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  . 2015-2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام 

لألعوام  7. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية إيران اإلسالمية (بيانات المادة 3الجدول 
2011-2015 (  

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 المادة
       طن متري

 2,974.6 2,783.22 2,666.78 2,886.94 3,029.06 3,024.98 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,971.8 1,420.00 1,777.00 1,805.97 1,906.46 1,913.72 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4,946.4 4,203.22 4,443.78 4,692.91 4,935.52 4,938.70 المجموع (طن متري)
       ألوزونطن من قدرات استنفاد ا

 163.6 153.08 146.67 158.78 166.60 166.37 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 216.9 156.20 195.47 198.66 209.71 210.51 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 380.5 309.28 342.14 357.44 376.31 376.88المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

طن من قدرات استنفاد  309.28( 2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام كان إجمالي استھالك   - 11
طن من  342.45في المائة من الحدود المقررة في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية ( 9.7األوزون) أقل بنسبة 

القيود المفروضة  ب إلى141-قدرات استنفاد األوزون). ويرجع االنخفاض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
على واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحويل المؤسسات في قطاع رغاوي البوليوريتان. وأكد تقرير 
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 2015طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام  309.28التحقق أنه قد تم استيراد 
  والحصص لواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  واستمرت الحكومة في إنفاذ نظام الترخيص

توزيع استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على القطاعات وفقا للدراسة التي أجريت  4يمثل الجدول   - 12
لھواء عن تحضيرا للمرحلة الثانية. ووفرت الدراسة توزيعا مختلفا الستخدام ھذه المواد في قطاع التبريد وتكييف ا

تقرير تنفيذ البرنامج القطري، حيث أرجعت نسبة من االستھالك في الخدمة إلى التصنيع. وبالنظر ألن نتائج الدراسة 
توفر أحدث تقديرات استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع، ستقدم حكومة جمھورية إيران 

  . 2015لعام  اإلسالمية تقريرا منقحا لتنفيذ البرنامج القطري

  . تقدير استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاعات وفقا لدراسة المرحلة الثانية 4الجدول 

 استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المادة القطاع

نسبة (%)  طن متري
 طن متري

أطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

نسبة (%) طن 
من قدرات 

 وزوناستنفاد األ
 تكييف ھواء الغرف

الھيدروكلوروفلورو 
 22-كربون

200.00 5 11.00 4 
 14 44.00 19 800.00 تبريد وتكييف ھواء تجاري وصناعي

 0 0.86 0 15.70 تبريد النقل
 1 2.20 1 40.00 رغاوي البوليوسترين المسحوبة بالضغط

 رغاوي البوليوريتان
الھيدركلوروفلورو 

 ب141-كربون
1,420.00 34 156.20 51 

 69 214.26 59 2,475.70  المجموع الفرعي للتصنيع

 خدمة التبريد وتكييف الھواء
الھيدروكلوروفلورو 

 22-كربون
1,728.30 41 95.06 31 

 100 309.32 100 4,204.00  المجموع

  

 2015بونية عام في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكر 69ما زالت قطاعات التصنيع تمثل   - 13
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون). وقطاع رغاوي البوليوريتان ھو أكبر قطاع مستھلك للمواد 

في المائة) وقطاع تصنيع التبريد وتكييف  31في المائة)، يتبعه قطاع خدمة التبريد ( 51الھيدروكلوروفلوروكربونية (
في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  22- روكربونفي المائة). أما استھالك الھيدروكلوروفلو 18الھواء (

فھو في مؤسسات غير مؤھلة ويمثل أقل من واحد في المائة من إجمالي االستھالك. وال تستخدم المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في المذيبات واإليروسوالت وتطبيقات مكافحة الحريق. 

  ية في قطاعات التصنيعاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان 

عالجت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استخدام   - 14
ب في مؤسسات تصنيع األلواح المتواصلة والمتقاطعة والتبريد المنزلي وتطبيقات 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
يتان الجاسئة. وخالل تنفيذ المرحلة األولى، أدت اعتبارات السوق إلى تأجيل تحويل مؤسسات أخرى لرغاوي البوليور

  األديم المندمج للمرحلة الثانية، وتمت إضافة ثالث مؤسسات للتبريد المنزلي. 

ب مستخدما في تصنيع تطبيقات رغاوي البوليوريتان الجاسئة 141- ما زال الھيدروكلوروفلوروكربون  - 15
باإلضافة إلى التبريد التجاري والرغاوي المرشوشة. وحددت الدراسة التي استكملت خالل التحضير للمرحلة أعاله، 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50 
 
 

8 

، بما في ذلك أكثر من (1)ب وھي مؤھلة للتمويل141- مؤسسة إضافية تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون 94الثانية 
  مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم.  80

ب إما (في شكل سابق الخلط) من 141-يتان على الھيدروكلوروفلوروكربونيحصل صناع رغاوي البوليور  - 16
بيوت النظم المحلية، أو نقي من المستوردين. وتوفر سبع بيوت نظم المواد األولية والبوليوالت القائمة على 

يتان ب، وأربعة منھا كانت تعمل خالل المرحلة األولى (كابودان كيمي وبوليور141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 21يو إس سي) وتم إنشاء ثالثة أخرى بعد التاريخ المحدد وھو  –إيران وإيالستوجران باسف وشركة نظم يوريتان 

  (إريان للبوليوريتان، وجازبي سيتاري ومكرر).  2007أيلول/سبتمبر 

تقديرا لتوزيع المؤسسات (سواء المؤھلة أو غير المؤھلة) واستھالك  5يمثل الجدول   - 17
  . 2015ب في قطاع الرغاوي لتطبيقات رغاوي البوليوريتان الجاسئة لعام 141-كلوروفلوروكربونالھيدرو

  ) 2015ب في تطبيقات رغاوي البوليوريتان الجاسئة (141-. التوزيع المقدر الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون5الجدول 

 االستھالك عدد المؤسسات التطبيق
 النسبة المئوية طن متري

 23.5 334.4 32 يد المنزليالتبر

 22.2 315.7 43 التبريد التجاري

 5.4 76.4 8 األلواح المزدوجة

 4.1 57.7 6 األديم المندمج

 0.8 11.2 3 رغاوي جاسئة (مختلفة)

 0.3 4.0 2 رغاوي مرشوشة

 56.3 799.4 94 إجمالي المؤسسات المؤھلة

 43.7 620.6 72~ المؤسسات غير المؤھلة

 100.0 1,420.0  المجموع

  

  قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء 

يتكون قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء في البلد من مؤسسات صغيرة غالبا ما تقوم بتجميع أنواع مختلفة   - 18
كثيرة من نظم ومعدات التبريد وتكييف الھواء (مثل ثالجات العرض وصناديق منفصلة وثالجات تجارية منفصلة 

ونظم تكييف ھواء تجارية وصناعية، ووحدات تكثيف وأجھزة تجميد ووحدات تغليف وأجھزة تجميد  ومبردات
  للمعامل). 

: تشكل وحدات تكييف الھواء المنفصلة جزء كبيرا من استھالك تكييف ھواء الغرف  - 19
ومليون  800,000ا بين في البلد سواء في قطاع التصنيع أو الخدمة. ويتم سنويا بيع م 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

مؤسسة تقوم بتجميع  30وحدة. وباإلضافة لمؤسسة مھر أصل التي تم تحويلھا في المرحلة األولى، ھناك أكثر من 
واستيراد وحدات تكييف ھواء منفصلة قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون، وتقوم ببيعھا محليا وتصدر كمية 

 200بمقدار  22-. ويقدر إجمالي استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون5ادة صغيرة منھا إلى بلدان أخرى من بلدان الم
  طن من قدرات استنفاد األوزون)، وذلك للشحنة األولى لمعدات تكييف الھواء.  11طن متري (

                                                 
ب قد تم تركيبھا بعد 141- داتھا القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونمؤسسة إضافية تم تحديدھا غير مؤھلة للتمويل ذلك ألن مع 72وجد أن ھناك   (1)

  . 2007أيلول/سبتمبر  21التاريخ المحدد وھو 
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: تشمل أجھزة تكييف الھواء التجارية نظم مصنعة محليا تكييف الھواء التجاري والصناعي (شامل المبردات)  - 20
ردة للمراكز التجارية ومحال السوبر ماركت والمطاعم والمباني األخرى. وتتضمن معدات تكييف الھواء أو مستو

أو  22- الصناعية نظم تكييف ھواء مركزي منتجة محليا ومبردات تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
ى حين يتم شراء المكونات الھيدروفلوروكربون. ويتم استيراد كباسات لمعدات تكييف الھواء التجاري والصناعي عل

منخفض بالمقارنة بأجھزة  22-محليا ويتم تركيبھا في مباني العمالء. ويعتبر استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
تكييف ھواء الغرف، وألغراض خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم حسابه مع قطاع التبريد 

  التجاري. 

مؤسسة تقوم بتصنيع معدات التبريد لألغذية والمشروبات باستخدام  51ھناك حوالي  :التبريد التجاري  - 21
ب للعزل برغاوي 141-منھا تستھلك أيضا الھيدروكلوروفلوروكربون 43( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

التبريد خالل  الختبار المعدات المصنعة (وال يتم استرداد غاز 22-البوليوريتان). ويستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون
ھذه العملية) وخالل تركيب النظام في المكان النھائي. في بعض الحاالت تكون المعدات نصف مجمعة في المصنع 
وبعد ذلك يتم تجميعھا بالكامل وشحنھا في المكان النھائي. وبالتالي سيؤدي تحويل ھذه المؤسسات إلى إزالة ضعف 

  ستخدمة في تلك التطبيقات في المصنع. كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الم

: يتضمن التخزين البارد ومعدات التبريد المستخدمة في مرافق تحتاج إلى تطبيقات تبريد التبريد الصناعي  - 22
بدرجات حرارة منخفضة (مثل منتجات غذائية وصناعة منتجات البحار وماكينات إنتاج الثلج). وتعمل المعدات 

ختلفة (مثل األمونيا والھيدروفلوروكربون والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) يتم شحنھا باستخدام غازات تبريد م
في الموقع بمعرفة طرف ثالث، مع استخدام متزايد لألمونيا في المنشآت الكبرى في المناطق الصناعية خارج المدن 

خرى محليا وتركيبھا في مباني العمالء. الكبرى. ويتم استيراد الكباسات لمعدات التبريد الصناعي وشراء المكونات األ
ونظرا ألن صناع القطاع التجاري ھم الذين يوفرون أيضا معدات قطاع الصناعة، فإن استھالك ھذا القطاع الفرعي 

  يتم حسابه مع قطاع التبريد التجاري. 

اء التجاري في التبريد التجاري وتكييف الھو 22-يقدر إجمالي استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  - 23
  طن من قدرات استنفاد األوزون).  22طن متري ( 400والصناعي وتطبيقات التبريد الصناعي بمقدار 

: ھناك ثالث مؤسسات محلية وغيرھا غير مؤھلة وھي تصنع تبريد النقل باستخدام تبريد النقل  - 24
ورية كوريا. باإلضافة لذلك، تقوم ، ويستورد أغلبھا وحدات التبريد من الصين وجمھ22-الھيدروكلوروفلوروكربون

. وتعتبر 22-عدة مؤسسات بتركيب وخدمة تطبيقات تكييف الھواء للنقل القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
مؤسسات ھذا القطاع الفرعي أنه ليس ھناك أي تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة متاحة ويمكن 

طن  0.86طن متري ( 15.7بمقدار  22-إجمالي استخدام الھيدروكلوروفلوروكربوناعتمادھا لتلك التطبيقات. ويقدر 
  من قدرات استنفاد األوزون). 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد 

لد في المائة من استھالك الب 50وفقا للدراسة التي تمت خالل التحضير للمرحلة الثانية، فإن أكثر من   - 25
طن من قدرات استنفاد  95.06طن متري أو  1,728.30يتم في قطاع خدمة التبريد ( 22-للھيدروكلوروفلوروكربون

األوزون) لوحدات تكييف الھواء الشباك والسبليت والمعدات الصغيرة والمتوسطة في التبريد التجاري والغرف 
في قطاع التصنيع، من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالباردة الكبيرة ونظم التبريد في التبريد الصناعي. وبإزالة 

  المتوقع انخفاض استخدام الخدمة في السنوات المقبلة. 

لدى كل محافظات البلد الواحدة والثالثين اتحادات محلية للتبريد تقوم بتسجيل وتوثيق فنيي التبريد وشركات   - 26
ورشة. فضال عن ذلك، ھناك  4,000مسجل منھا حوالي ورشة تعمل في الخدمة،  10,000الخدمة. والبلد به أكثر من 

  معھد تأھيل مھني تابعة للحكومة في مختلف المدن توفر تدريبا للفنيين على مختلف الموضوعات.  400
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  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ب 141-فيذھا خالل المرحلة الثانية اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربونتتضمن األنشطة التي سيتم تن  - 27
في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان وتحويل مؤسسات تصنيع التبريد وتكييف الھواء ومساعدة قطاع خدمة التبريد 

  بما في ذلك عنصر التمكين ووحدة إدارة المشروع. 

  أنشطة في قطاع التصنيع

  البوليوريتان  قطاع تصنيع رغاوي

- طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 87.93طن متري ( 799.4ستتم إزالة   - 28
  من خالل:  2022ب بنھاية عام 141

طن  307.80مؤسسة رغاوي بوليوريتان إلى البنتان وتكنولوجيا النفخ بالمياه، مع إزالة  14تحويل   (أ)
  ب؛ 141-ستنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات ا 33.86متري (

مؤسسة صغيرة ومتوسطة بما في ذلك مؤسستين للرغاوي  88إدخال تكنولوجيا النفخ بالمياه إلى   (ب)
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  54.08طن متري ( 491.60المرشوشة، مع إزالة 

  ب؛ 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  نية ومعدات ألحد بيوت النظم لتطوير وإدخال تكنولوجيا البنتان سابقة الخلط؛ المساعدة الف  (ج)

المساعدة الفنية والتدريب لمؤسسات الرغاوي من أجل اعتماد بدائل مختارة ذات إمكانية احترار   (د)
  عالمية منخفضة؛ 

  المساعدة الفنية لتطوير تكنولوجيا النفخ بالمياه؛ و   (ھـ)

د لتعريف المؤسسات بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، اإلبالغ وھيكل رص  (و)
  ومساندة وحدة األوزون الوطنية للتواصل مع المؤسسات. 

  اختيار التكنولوجيا والتكاليف اإلضافية

 12ي يشكل البنتان والنفخ بالمياه التكنولوجيا المختارة لباقي المؤسسات في قطاع رغاوي البوليوريتان: أ  - 29
مؤسسة باستھالك أكبر في األلواح المتقاطعة التجارية والمنزلية وتطبيقات جاسئة أخرى يتم تحويلھا إلى البنتان، 
ومؤسستان إلنتاج األديم المندمج، وباقي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التبريد المنزلي والتجاري وتطبيقات 

ى تكنولوجيا النفخ بالمياه. وخالل تنفيذ المرحلة الثانية يمكن جاسئة أخرى والرغاوي المرشوشة سيتم تحويلھا إل
دراسة بدائل أخرى ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة حسب التطورات الجديدة والتطبيقات التي يمكن أن تتاح في 

  السوق المحلي. 

اس التكاليف الموافق عليھا كانت التكلفة الرأسمالية اإلضافية لتحويل المؤسسات إلى البنتان محددة على أس  - 30
للمرحلة األولى، بما في ذلك إعادة تھيئة أجھزة توزيع الرغاوي، وأجھزة الخلط السابق وخزانات عازلة وتوفير 

، ةدوالر أمريكي)؛ سالمة المصنع لتعديل التھوية والتدفئة الكھربائي 140,000النيتروجين وتعديل التركيبات (
اية الحريق والحماية من الصواعق والوصلة األرضية وأرضيات مقاومة للكھرباء وأجھزة استشعار الغاز ونظم حم

دوالر  5,000دوالر أمريكي)؛ واختبارات والتجھيز ( 68,500دوالر أمريكي إلى  60,000ومراجعة األمن (
بالمياه إعادة تھيئة أمريكي). وشملت التكلفة الرأسمالية اإلضافية لتحويل مؤسسات األديم المندمج إلى تكنولوجيا النفخ 
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أجھزة توزيع الرغاوي، وعناصر التسخين، والصنابير ورؤوس الخلط وبوليوالت شحن النيتروجين وتعديل 
دوالر أمريكي). تم حساب الطوارئ على  20,000دوالر أمريكي)؛ واختبارات وتجھيزات ( 76,000التركيبات (

  الفردية. في المائة من التكلفة الرأسمالية للتحويالت  10نسبة 

حددت التكلفة الرأسمالية اإلضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس توفير مجموعات أدوات   - 31
دوالر أمريكي للمجموعة  50,000دوالر أمريكي للمجموعة و  40,000التحويل إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه (

ف رؤوس الخلط ونظم التبريد والتسخين لمعدات لمؤسستين صغيرة ومتوسطة للرغاوي المرشوشة) بما في ذلك تكي
الرغاوي، ونظم التسخين للقوالب وتبريد وتدفئة مخازن المواد األولية وطنين من المواد األولية للتجارب والتركيب 

  والتعديل والتجارب واالختبارات. 

لفارق بين معادلة خط تم حساب التكلفة الرأسمالية اإلضافية للمؤسسات األربعة عشر فقط على أساس ا  - 32
مؤسسة سيتم تحويلھا إلى البنتان وتكلفة  12دوالر أمريكي للكجم لعدد  1.06األساس ومعادلة البديل (أي الوفر البالغ 

دوالر أمريكي للكجم لمؤسستين األديم المندمج التي ستتحول إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه ولم يتم طلب أي  0.65تبلغ 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستتحول إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه). وبلغت التكلفة  تكاليف تشغيل إضافية

دوالر أمريكي بجدوى تكاليف تبلغ  7,471,572الرأسمالية اإلضافية اإلجمالية لتحويل قطاع رغاوي البوليوريتان 
  . 6دوالر أمريكي للكجم كما يبين الجدول  9.35

 ة لتحويل قطاع رغاوي البوليوريتان. التكلفة اإلجمالي6الجدول 
طن  الوكالة المؤسسات النشاط

 متري
طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

تكلفة رأسمالية 
إضافية (دوالر 

 أمريكي)

تكلفة التشغيل 
اإلضافية (دوالر 

 أمريكي)

إجمالي 
التكلفة 
(دوالر 
 أمريكي)

جدوى 
التكلفة 
(دوالر 
 أمريكي)

 استثناء األديم المندمج)تحويل المؤسسات إلى البنتان (ب
 8.55 1,479,820 (183,380) 1,663,200 19.03 173.00 يونيدو 7 التبريد المنزلي

 10.13 408,282 (42,718) 451,000 4.43 40.30 يونيدو 2 األلواح المتقاطعة
 11.13 617,670 (58,830) 676,500 6.11 55.50 يوئنديبي 3 التبريد التجاري (ألواح)*

 5.32 207,300 (3,900)** 211,200 4.29 39.00 ألمانيا 2 لمندمج (نفخ بالمياه)األديم ا
 8.81 2,713,072 (288,828) 3,001,900 33.86 307.80  14 إجمالي تحويل المؤسسات

تحويالت جماعية لتكنولوجيا النفخ بالمياه
 7.38 1,920,000 - 1,920,000 28.62 260.20 يوئنديبي 48 التبريد التجاري (ألواح)*

 7.35 1,700,000 - 1,700,000 25.45 231.40 يونيدو 40 تطبيقات أخرى لرغاوي البوليوريتان***
 7.36 3,620,000 - 3,620,000 54.08 491.60  88 إجمالي تحويل المجموعات

 المساعدة التقنية

  401,500 - 401,500 - - يوئنديبي 1 مساعدة تقنية لبيوت النظم
  75,000 -  - - ألمانيا  ة لتطوير نظم النفخ بالمياهمساعدة تقني

  612,000 -  - - ألمانيا 102 مساعدة تقنية لتحويل المؤسسات
  50,000 -  - - يونيب  اإلبالغ وھيكل الرصد

 9.35 7,471,572 (288,828) 7,023,400 87.93 799.40   مجموع قطاع رغاوي البوليوريتان

وستتم معالجته من خالل خطة  22-لتجاري المدرجة أيضا استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربونلدى مؤسسات التبريد ا  *
 40ب (بما في ذلك 141-فقط منھا تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون 43تصنيع التبريد وتكييف الھواء. وخالل االستعراض تم تحديد أن 

  مؤسسة صغيرة ومتوسطة). 

دوالر أمريكي محسوبة على  25,350ة الفعلية لتكلفة التشغيل اإلضافية لألديم المندمج كانت لوحظ خالل االستعراض أن القيم  **
  دوالر أمريكي/ للكجم.  0.65

 بما في ذلك مؤسستين صغيرة ومتوسطة للرغاوي المرشوشة.   ***

  قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء 
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لتصنيع التبريد وتكييف الھواء  51ؤسسات المؤھلة الـ تتضمن المرحلة الثانية المساعدة على تحويل جميع الم  - 33
طن من قدرات استنفاد  44طن متري ( 800إلى تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة، بإزالة 

طن من قدرات استنفاد األوزون)  22طن متري ( 400، بما في ذلك 22-األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من قدرات استنفاد األوزون) مستخدمة  22طن متري أخرى ( 400التصنيع والتجارب وكمية  المستخدم خالل

  في التركيب والشحن األول. 

  النھج والتكنولوجيات المختارة والتكلفة اإلضافية 

  تم إدراج العناصر التالية في خطة قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء:   - 34

ب في المؤسسات 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-لوروفلوروكربوناإلزالة الكاملة للھيدروك  (أ)
ب مدرجة 141-الثالثة واألربعين كلھا التي تستھلك المادتين (تكلفة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

-بالفعل في خطة قطاع رغاوي البوليوريتان) وثماني مؤسسات تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون
  فقط؛  22

دوالر أمريكي للمجموعة) معدة حسب احتياجات  50,000عات تحويل التكنولوجيا (توفير مجمو  (ب)
المؤسسة المستفيدة، تشمل الكباسات ومجففات الفالتر واألجزاء الكھربائية وأجھزة البخر والتكثيف 
وصمامات التوسع للمساعدة على إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة. وسيتم أيضا 

ات الفراغ ومعدات السالمة إذا ما كان ھناك احتياج لھا للتحويل إلى شحن غاز تبريد إدراج مضخ
  بتكنولوجيا قائمة على الھيدركربون؛ 

التطوير المحلي لنظم التبريد وتكييف الھواء العاملة بتكنولوجيات بديلة يمكن استخدامھا كإيضاح   (ج)
زجاجات قائمة على الھيدروكلوريد في  تكنولوجي لكل المؤسسات. وقد يتضمن ذلك تطوير برادات

غليكول  –/ محلول ملحي 290- كيلووات ھيدروكلوريد 20إلى  10ثالث مصانع؛ وتطوير 
ومبردات متتالية لدى اثنين من المصنعين؛ وتطوير وحدات تبريد مدمجة قائمة على الھيدروكلوريد 

ئمة على الھيدروكلوريد لغرف التبريد لدى ثالثة مصنعين؛ وتطوير وحدات تبريد منفردة قا
ومبردات صناديق لأليس كريم لدى ثالثة مصنعين. وسيتم عرض النظم الخالية من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تطويرھا على جميع المؤسسات المستفيدة من خالل معاھد 

ثمار في البحث التدريب حتى يتم تكرارھا في كافة المؤسسات نظرا لقدراتھا المحدودة على االست
  والتطوير؛ 

توزيع معدات اختبار متنقلة (أي لقياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط) لمراكز التدريب   (د)
  ومعاھد المعايير وللمصنعين لكي يتبادلوھا على أساس اإلعارة؛ 

عنصر تدريب متخصص من خالل معاھد البحث للفنيين لدى مصنعين محددين بشأن تصميم   (ھـ)
وإصالحھا واستعمال المعدات  وتحديد المعايير وإدارة المنتج، واستكشاف األخطاءالمعدات 

وخدمتھا باستخدام غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة. وسيقوم ھذا البرنامج بالربط 
مع مراكز التأھيل المھني حيث سيتم تحديث المرافق للتشجيع على استخدام غازات التبريد ذات 

ي المنتج وفنيي الخدمة (بدءا إمكانية احترار عالمية منخفضة على مستوى المھندسين ومصمم
  بجامعة انغالب وحتى المراكز األخرى)؛ 
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استعراض وتطبيق معايير التصنيع واالختبار للتصميمات الجيدة، وتطبيق الممارسات الجيدة   (و)
-ENوأساليب بناء موحدة، وإقامة نظام تعريف الطاقة لمعدات التبريد التجارية واعتماد معيار 

  وكميات الشحن؛  بشأن السالمة (2)378

إدخال اسطوانات غاز تبريد يمكن إعادة استخدامھا لتعزيز رصد استھالك المواد   (ز)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ورقابة غازات التبريد المزيفة؛ و 

نظم توزيع غاز التبريد (أربعة) تشمل معدات االسترداد الصناعي وإعادة التدوير، وزجاجات غاز   (ح)
االستخدامات واسطوانات التخزين ومعدات المعامل ومعدات شحن االسطوانات، التبريد متعددة 

وتنظيف االسطوانات، ومجفف، واختبار الضغط ومعدات التغطية واإلغالق المحكم ووضع 
  بطاقات التعريف. 

إن التكنولوجيات المقترحة في عمليات التحويل كلھا ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة (مثل   - 35
ألف واألمونيا) وسيعتمد االختيار على المنتج المحدد والتطبيق ومتطلبات  600- والھيدروكلوريد 290-دروكلوريدالھي

  درجة الحرارة وقوة التبريد المتوقعة. 

  أدناه تكلفة تحويل قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء.  7يقدم الجدول   - 36

  التبريد وتكييف الھواء. التكلفة اإلجمالية لتحويل قطاع تصنيع 7الجدول 

التكلفة  اإلزالة الوكالة النشاط
 اإلجمالية

جدوى التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كجم)
طن من قدرات  طن متري

 استنفاد األوزون
 48دوالر أمريكي لكل واحدة لعدد  50,000مجموعات التحويل (

 مؤسسة)
 6.00 2,400,000 22 400 يوئنديبي

 300,000تبريد (أربعة كل واحد بمبلغ إقامة نظام لتوزيع غاز ال
 دوالر أمريكي)

 1,200,000   يوئنديبي
 

 المساعدة التقنية

 22 400 ألمانيا

  

5.91 

أدوات تدريب: إعداد معدات إيضاح كعينة خالية من  -
 600,000 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نقل تكنولوجيا التبريد/تجارب واختبارات -
200,000 

 اھج التدريبمن -
100,000 

 تدريب في الجامعة -
400,000 

 التأھيل والتوثيق -
200,000 

 مؤسسات التدريب -
240,000 

 المعايير -
75,000 

إدخال اسطوانات قابلة إلعادة االستخدام -
350,000 

 التنسيق واإلدارة -
200,000 

 2,365,000 المجموع الفرعي

 7.46 5,965,000 44 800  المجموع

                                                 
  متطلبات السالمة والبيئة.  –ومضخات الحرارة  EN-378نظم تبريد   (2)
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  أنشطة قطاع خدمة التبريد 

 12.4طن متري ( 226تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة   - 37
المستخدم في قطاع خدمة التبريد، بتكلفة إجمالية  22- طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون

  دوالر أمريكي/كجم) من خالل:  4.8دوالر أمريكي (المحسوب على أساس  1,084,800غ تبل

إنفاذ السياسة وتعزيز بناء قدرات نظام ترخيص وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)
  دوالر أمريكي)؛  110,000مسؤول جمارك (يونيب) ( 100وتدريب 

د وتكييف الھواء والرغاوي، وإعداد إجراءات للتشغيل تحديث المعايير الوطنية لمنتجات التبري  (ب)
 20,000المعياري للصناعة وورش الخدمة لمعالجة غازات التبريد القابلة لالشتعال (يونيب) (

  دوالر أمريكي)؛ 

مدرب، وتحديث مناھج التدريب لكي تتضمن غازات  20فني تبريد وتكييف ھواء و  1,000تدريب   (ج)
  دوالر أمريكي)؛  339,000فني (يونيب) ( 200رائد للتوثيق لعدد  تبريد طبيعية، وبرنامج

دوالر  245,800شراء معدات لتدريب الفنيين وأجھزة تعرف على غازات تبريد متعددة (يونيدو) (  (د)
  أمريكي)؛ 

ترويج تكنولوجيات بديلة، بما في ذلك إنشاء مركز لترويج التكنولوجيا، وتنظيم عروض تكنولوجية   (ھـ)
لة وموائد مستديرة للصناعة، وورش عمل للتوعية وإنتاج وتوزيع مواد مطبوعة (يونيب) متنق

  دوالر أمريكي)؛ و  220,000(

  دوالر أمريكي).  150,000الرصد والتنسيق واإلدارة (يونيب) (  (و)

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

ى في إطار وحدة األوزون الوطنية في سوف تستمر وحدة تنفيذ ورصد المشروع المنشأة خالل المرحلة األول  - 38
المساعدة على تنفيذ ورصد المرحلة الثانية. وتتضمن أنشطة الوحدة تخطيط األنشطة المدرجة في كل عناصر المرحلة 
الثانية (باستثناء الخدمة)، وتطوير قاعدة بيانات موردي المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية ومستخدميھا حسب 

رعي، والتشاور مع المؤسسات التقنية وأجھزة أخرى، والمشاركة في اجتماعات الحكومة والتنسيق القطاع والقطاع الف
 628,000بين الوكاالت، وتقديم التقارير بشأن التقدم. ويبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لوحدة تنفيذ ورصد المشروع 

ة، والزيارات الميدانية والتحقق من األداء دوالر أمريكي لتغطية ما يقابل أربع موظفين، واجتماعات األطراف الوطني
  وتكاليف التشغيل. 

  إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

قدر إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بجمھورية إيران   - 39
دوالر أمريكي كما قدمت في األصل (باستثناء تكاليف الدعم). وسوف تؤدي األنشطة  15,149,372بلغ اإلسالمية بم

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بجدوى تكاليف  144.36المقترحة إلى إزالة 
 . 8دوالر أمريكي/كجم كما يلخص الجدول  8.3شاملة تبلغ 
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 لفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالميةالتك 8الجدول 

 االستھالك المؤھل والمبالغ المطلوبة الوكالة النشاط

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 دوالر أمريكي

جدوى 
التكاليف 
دوالر 

 أمريكي/كجم
ان ذات األديم المندمج، مساعدة رغاوي البوليوريت

 تقنية
  894,300 4.29 39.00 ألمانيا

  2,939,170 34.73 315.70 يوئنديبي رغاوي البوليوريتان في التبريد التجاري
  3,588,102 48.92 444.70 يونيدو رغاوي البوليوريتان الجاسئة األخرى

  50,000 - - يوينب إبالغ عن رغاوي البوليوريتان
 9.35 7,471,572 87.93 799.40   ع الفرعي لرغاوي البوليوريتانالمجمو

  2,365,000 22.00 400.00 ألمانيا تصنيع التبريد وتكييف الھواء، مساعدة تقنية 
  2,400,000 22.00 400.00 يوئنديبي مجموعات تصنيع التبريد وتكييف الھواء

  1,200,000 - - يوئنديبي نظم توزيع غاز التبريد
 7.46 5,965,000 44.00 800   جموع الفرعي لتصنيع التبريد وتكييف الھواءالم

  839,000 9.61 174.79 يونيب خدمة غير استثمارية
  245,800 2.82 51.21 يونيدو خدمة استثمارية

 4.80 1,084,800 12.43 226.00   المجموع الفرعي للخدمة

  628,000 - - يوئنديبي وحدة تنفيذ ورصد المشروع 
 8.30 15,149,372 144.36 1,825.40   المجموع الكلي

 3,259,300 المجموع أللمانيا

 7,167,170 المجموع ليوئنديبي

 3,833,902 المجموع ليونيدو

 889,000 المجموع ليونيب

  

  األنشطة المخطط لھا في الشريحة األولى

طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثانية من خ  - 40
، وسوف تتضمن: إطالق ورش عمل 2018دوالر أمريكي حتى كانون األول/ديسمبر  3,065,440بمبلغ إجمالي 

لقطاعات رغاوي البوليوريتان والتبريد وتكييف الھواء؛ وتحويل رغاوي العزل المستخدمة في ثالث مؤسسات تبريد 
مؤسسات رغاوي تعمل في مختلف التطبيقات إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه؛ والبدء في تحويل  10و  محلية إلى البنتان

مؤسسة لتصنيع التبريد وتكييف الھواء؛ وإنشاء نظام واحد لتوزيع غاز التبريد؛ والبدء في عروض تدليلية  15أول 
د الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والبدء لمؤسسات تصنيع التبريد وتكييف الھواء؛ وتعزيز نظام ترخيص وحصص الموا

في تحديث المعايير الوطنية لمنتجات التبريد وتكييف الھواء والرغاوي وتطوير إجراءات تشغيل معيارية لقطاع 
تصنيع التبريد وتكييف الھواء؛ وخدمة ورش عمل لمعالجة المواد القابلة لالشتعال؛ والبدء في برنامج رائد للتوثيق 

  بريد وتكييف الھواء وإصدار الشھادات لھم؛ والترويج لتكنولوجيات بديلة. وتدريب فنيي الت
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران   - 41
خطوط التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير اإلسالمية على ضوء المرحلة األولى، وسياسات وال

)، 74/50تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من الخطة (المقرر 
  . 2018-2016وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  التحقق

يران اإلسالمية تنفذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد أكد تقرير التحقق أن جمھورية إ  - 42
كان ممتثال ببروتوكول مونتريال وأھداف االستھالك  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن استھالك ھذه المواد عام 

  المحددة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية. 

  يجية الشاملة للمرحلة الثانية االسترات

طن من قدرات  144.36تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة   - 43
استنفاد األوزون من ھذه المواد في قطاعات رغاوي البوليوريتان وتصنيع التبريد وتكييف الھواء والخدمة مع التزام 

. إال أنه 2023في المائة من خط األساس عام  66الك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة الحكومة بخفض استھ
مع األخذ في االعتبار بتخفيضات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المرحلة األولى، فإن المرحلة الثانية 

في  66ق خفض شامل لھذه المواد بنسبة طن من قدرات استنفاد األوزون لتحقي 86.68سيتعين عليھا فقط أن تزيل 
المائة من خط األساس. وعلى ھذا األساس تساءلت األمانة عن الحاجة إلدخال إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في جميع القطاعات في المرحلة الثانية. 

الكاملة للھيدرو  أشار يوئنديبي إلى أن أنشطة قطاع رغاوي البوليوريتان مطلوبة لضمان اإلزالة  - 44
. وبمعالجة جميع المؤسسات المؤھلة في المرحلة 2023ب في البلد بحلول أول تموز/يوليه 141- كلوروفلوروكربون

ب النقي أو الموجود في 141-الثانية، سوف تتمكن الحكومة من فرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
بوليوريتان باستخدام ھذه المادة سواء النقية أو في البوليوالت، البوليوالت، باإلضافة إلى حظر تصنيع رغاوي ال

طن من قدرات استنفاد األوزون. إال أن  68.27وبالتالي ضمان إزالة االستھالك غير المؤھل باستھالك إجمالي يبلغ 
معالجة ھذا القطاع وحده لن يكون كافيا لضمان التخفيضات المستدامة في االستھالك الكلي للمواد 

  ھيدروكلوروفلوروكربونية. ال

وبدأ العمل المنتظر منذ  2015شرح يوئنديبي أن الجزاءات االقتصادية المفروضة على البلد قد رفعت عام   - 45
فترة طويلة على البنية األساسية في البلد؛ وزيادة الحصول على المواد األولية، وتحسين البنية األساسية لألعمال 

في المائة، مما سيؤدي  8ة العالمية يسھم في تحقيق نمو اقتصادي في البلد بنسبة متوقعة والوصول إلى النظم المصرفي
و/أو بدائل ذات إمكانية احترار عالية.  22-إلى احتمال زيادة في االستھالك المستقبلي من الھيدروكلوروفلوروكربون

لوية حتى يمكن إدخال بدائل ذات إمكانية ولھذا السبب، فإن أنشطة قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء تعتبر ذات أو
وتالفي  22-احترار عالمية منخفضة، ومنع الزيادة في المعدات المركبة فعال القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

الطلب المقبل على ھذه المادة ألغراض الخدمة. وباألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
كلوروفلوروكربونية سوف تفرض الحكومة وتنفذ لوائح تحظر استخدام ھذه المواد في قطاعات تصنيع الھيدرو

. وعلى أساس التفسيرات التي وفرھا يوئنديبي، 2023رغاوي البوليوريتان والتبريد وتكييف الھواء بحلول عام 
  للمرحلة الثانية كما يرد أدناه.  اقترحت األمانة نھجا أكثر جدوى في التكاليف لتنفيذ االستراتيجية المقترحة
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  مسائل تقنية ومتعلقة بالتكلفة في قطاع رغاوي البوليوريتان 

  تحويالت المرحلة الثانية 

) كل المؤسسات الواردة في المرحلة الثانية مؤھلة للتمويل الكامل من 1(ب) ( 74/50بموجب المقرر   - 46
جميعا تقوم بالتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمية  التكاليف اإلضافية المؤھلة، كما تبين بوضوح أنھا

  منخفضة.

  إتاحة التكنولوجيا المختارة في السوق المحلي 

) وفر يوئنديبي معلومات تفصيلية بشأن إتاحة النظم القائمة على 3(أ) ( 74/20بموجب المقرر   - 47
؛ ويمكن لكبار المستھلكين 2015ر البنتان منذ نھاية عام الھيدروكلوريد كما يلي: مصنع تبريز للبتروكيماويات يوف

الحصول على الھيدروكلوريد مباشرة من المتعھد. أما بالنسبة للمؤسسات األصغر التي ستستخدم الھيدروكلوريد فإن 
ھزة بيت النظم كابودان سوف يوفر بوليوالت سابقة الخلط بالبنتان وبالتالي تنخفض التكاليف االستثمارية (مثل أج

  الخلط السابق وخزانات التخزين). 

  التكلفة اإلضافية 

مشروعا يتم تحويلھا إلى البنتان على ضوء التكلفة اإلضافية  12تمت مناقشة مسائل التكلفة المتعلقة بعدد   - 48
روجين الموافق عليھا للمرحلة األولى. وبعد إجراء التعديالت على المعدات (أجھزة الخلط السابق، والتزويد بالنيت

دوالر أمريكي  117,000/135,000دوالر أمريكي إلى  140,000/142,500وتعديل التركيبات وخفضت من 
حسب الحالة) والبنود األمنية (التھوية وأجھزة استشعار الغاز وأجھزة اإلنذار والحماية من الحريق والصواعق 

دوالر أمريكي حسب  58,500/60,000دوالر أمريكي إلى  60,000/68,500ومراجعة السالمة وخفضت من 
الحالة)، اتفقت األمانة ويوئنديبي على تكاليف إضافية تماثل تلك الموافق عليھا في المرحلة األولى. وقد تم إدخال 

دوالر  5.32تعديل طفيف على التكلفة اإلضافية لمؤسستين لألديم المندمج تتحوالن إلى تكنولوجيا النفخ بالمياه (من 
  دوالر أمريكي/كجم).  4.32أمريكي إلى 

دوالر  25,200تم تعديل تكلفة مجموعة أدوات تكنولوجيا النفخ بالمياه في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى   - 49
أمريكي بسبب تخفيض في عناصر لم تكن إضافية (تسخين وتبريد المواد األولية) على حين تم إحالل طنين المواد 

ليف التشغيل اإلضافية. وتم حساب قيمة تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس األولية للتجارب بسنة واحدة من تكا
دوالر أمريكي/كجم). تم أيضا تعديل الرقم الخاص بالمنشآت  0.65تكنولوجيا النفخ بالمياه في األديم المندمج (

لك ) حتى يغطي فقط المؤسسات التي تستھ48(بدال من  40الصغيرة والمتوسطة للتبريد التجاري إلى 
  ب والتي ال يتم مساعدتھا بشكل فردي. 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

اتفقت األمانة ويوئنديبي على أن معدات بيت النظم يجب أن تكون بنفس القيمة الموافق عليھا لمشروع بيت   - 50
خ بالمياه يجب أن دوالر أمريكي)، وأن المساعدة التقنية لتطوير تكنولوجيا النف 225,500النظم في المرحلة األولى (

دوالر أمريكي على  545,094دوالر أمريكي والمساعدة التقنية للمؤسسات للتحويل ينبغي أن تبلغ  50,000تكون 
أساس مستوى المساعدة التقنية الموافق عليھا في الماضي. ولم يتم التوصية بأي مبالغ ألنشطة اإلبالغ والرصد لقطاع 

ھذه المھام قد تمت تغطيتھا بالفعل في إطار المساعدة التقنية ووحدة تنفيذ ورصد الرغاوي كما اقترح يونيب، ذلك ألن 
 التكاليف الموافق عليھا لقطاع رغاوي البوليوريتان.  9المشروع. ويقدم الجدول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50 
 
 

18 

  . التكاليف المتفق عليھا لقطاع رغاوي البوليوريتان 9الجدول 

طن  الوكالة المؤسسة النشاط
 متري

طن من 
قدرات 
اد استنف

 األوزون

تكاليف 
رأسمالية 

إضافية (دوالر 
 أمريكي)

تكاليف التشغيل 
اإلضافية (دوالر 

 أمريكي)

التكلفة 
اإلجمالية 
(دوالر 
 أمريكي)

جدوى 
التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كجم)
 تحويل المؤسسات إلى البنتان (باستثناء األديم المندمج)

 7.04 1,218,020 (183,380) 1,401,400 19.03 173.00 يونيدو 7 التبريد المنزلي
 9.78 393,982 (42,718) 436,700 4.43 40.30 يونيدو 2 األلواح المتقاطعة

 9.76 541,771 (58,829) 600,600 6.11 55.50 يوئنديبي 3 التبريد التجاري (األلواح)*
 4.32 168,350 25,350 143,000 4.29 39.00 ألمانيا 2 األديم المندمج (بالنفخ بالمياه)
 7.54 2,322,123 (259,577) 2,581,700 33.86 307.80  14 مجموع تحويل المؤسسات

 التحويل الجماعي لتكنولوجيا النفخ بالمياه
 4.34 1,129,130 169,130 960,000 28.62 260.20 يوئنديبي 40 التبريد التجاري (األلواح)*

 5.01 1,158,410 150,410 1,008,000 25.45 231.40 يونيدو 40 تطبيقات أخرى لرغاوي البوليوريتان
 4.65 2,287,540 319,540 1,968,000 54.08 491.60  80 مجموع التحويل الجماعي

 المساعدة التقنية
  225,500 - 225,500 - - يوئنديبي 1 مساعدة تقنية لبيت النظم

  50,000 -  - - ألمانيا  مساعدة تقنية لتطوير نظم النفخ بالمياه

  545,094 -  - - ألمانيا 94 تقنية لتحويل المؤسساتمساعدة 
 6.79 5,430,257 59,963 4,775,200 87.93 799.40   مجموع رغاوي البوليوريتان

وستتم معالجته من خالل خطة تصنيع التبريد وتكييف  22- لدى مؤسسات التبريد التجاري المدرجة بعض استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون  *
  الھواء. 

  منشأة صغيرة ومتوسطة لرغاوي الرش.  2بما في ذلك عدد   **

  قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء 

الحظت األمانة أن اإلزالة في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدة التقنية   - 51
وضح يوئنديبي أن األنشطة المقترحة الغرض والتي يبدو أنھا تشبه بعض األنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد. وأ

منھا إعادة تصميم واختبار دوائر غاز التبريد وتكيف النظم المتعلق بھا (أي أحجام األنابيب التي تغيرت والوصالت 
خالل الخزائن، وتغيير الكباسات، وتغيير أجھزة البخر وحجم المكثفات والتي ينبغي للخزائن أن تتكيف معھا؛ واختيار 

قاء المكونات وفقا لقدرة التبريد المطلوبة)، ولجوانب السالمة. ولھذه األسباب، يختلف التدريب والمساعدة التقنية وانت
  المطلوبة بشكل كبير عن الموجود في قطاع خدمة التبريد. 

إن على حين أن التدريب المدرج في ھذا العنصر أكثر تخصصا وموجه إلى الفنيين المرتبطين بالمصنعين، ف  - 52
ھناك أنشطة متداخلة (مثل تحديث مناھج التدريب وتدريب الفنيين والمؤسسات، واعتماد المعايير وإدخال االسطوانات 
القابلة إلعادة االستخدام) مع قطاع خدمة التبريد. وعلى ھذا األساس، تم االتفاق على دراسة تمويل ھذه األنشطة على 

دوالر أمريكي/كجم). وقدمت أيضا بعض الحجج الدافعة  4.80د (نفس عتبة جدوى التكاليف لقطاع خدمة التبري
  لضمان أن توفير مجموعات أدوات التحويل يتم حسابه على نفس مستوى جدوى التكاليف. 

وبتقديمه مزيدا من التفاصيل بشأن نظام توزيع غاز التبريد المقدم في األساس دون تحديد الرسم الفني   - 53
تصنيع التبريد وتكييف الھواء، شرح يوئنديبي أن غالبية التمويل لھذا النشاط سيتم المرتبط به في إطار قطاع 

استخدامه في معدات البنية األساسية لمعالجة االسطوانات القابلة إلعادة االستخدام. وألن لھذا النشاط تأثير على كل 
دوالر أمريكي) كجزء من  480,000قطاع التبريد وتكييف الھواء، أوصت األمانة بالموافقة عليه بتكلفة مخفضة (

  دوالر أمريكي/كجم.  4.80أنشطة قطاع خدمة التبريد بنسبة 

أعربت األمانة عن انشغالھا بأن النھج المتبع، على حين أنه تجديدي ومتكيف مع الظروف الخاصة للقطاع   - 54
عرفة، والحصول على العناصر والبلد، يختلف عن التحويالت التي تمت في قطاعات أخرى. وعلى حين أنه يوفر الم

واألدوات للمؤسسات لتصنيع عدد كبير من التطبيقات والمنتجات، فإن رصد واستدامة اإلزالة سيكونا أكثر صعوبة 
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ذلك ألنه لم يتم استخدام كل غاز التبريد في المصنع ومن جانب الصانع (يمكن ألطراف ثالثة أن تقوم بعملية الشحن 
مؤسسة خالل أول عامين وتقديم  15بعا لذلك تم االتفاق على أن تكون البداية بعينة من األولى خالل التركيب). وت

تقرير عن نتائج تلك التحويالت مع التركيز على الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجھتھا، كشرط لتقديم 
  ين الحكومة واللجنة التنفيذية. ألف من االتفاق ب-8طلب الشريحة الثانية. ويرد الحكم المتعلق بذلك في التذييل 

 22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلورو كربون 11طن متري ( 200نظرا ألن ھناك   - 55
التي ما زالت مستخدمة في وحدات تكييف ھواء الغرف ال توافق التصنيع بل الشحنة األولى من المعدات المستوردة 

، تم االتفاق على إزالة ھذا االستھالك من خالل اللوائح، بدون تمويل، ذلك 22-نالمصممة للھيدروكلوروفلوروكربو
  ألنه ليس ھناك أي مؤسسات تصنيع ينبغي معالجتھا. 

  قطاع خدمة التبريد 

الحظت األمانة عدد من التدخالت المحتملة (بشأن تطوير المعايير، وتطوير مواد التدريب والتدريب الذي   - 56
يين، وتوثيق الفنيين وتعزيز معاھد التأھيل ومراكز التدريب) في األنشطة المدرجة في اقتراح قطاع سيتم توفيره للفن

الخدمة لكي يقوم يونيب بتنفيذھا، وأنشطة المساعدة التقنية الواردة في تحويل التبريد وتكييف الھواء لكي تقوم حكومة 
توفيرھا لمعاھد التدريب والفنيين كجزء من ھذا العنصر  ألمانيا بتنفيذھا. فضال عن ذلك، وضح في المعدات التي سيتم

  بعض التشابه مع تلك الواردة في العنصر األلماني (مثل توفير االسطوانات القابلة إلعادة االستخدام). 

وبتوضيح ھذه الملحوظات، شرح يوئنديبي أنه على حين أن ھناك أنشطة متشابھة، فإن العنصر الخاص   - 57
دف خدمة الفنيين من القطاع غير الماھر، على حين أن اآلخر الوارد في إطار عنصر التبريد بيونيب سوف يستھ

  وتكييف الھواء (ألمانيا) يستھدف صناع المعدات. 

دوالر  940,000مع أخذ مشاغل األمانة في االعتبار، تم تعديل تمويل أنشطة عنصر قطاع الخدمة إلى   - 58
  مريكي لعنصر المعدات. دوالر ا 240,000أمريكي وخصص منھا 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

على أساس تعقد المرحلة الثانية، ومدتھا والتكاليف التي تحملتھا وحدة تنفيذ ورصد المشروع، اتفقت األمانة   - 59
  دوالر أمريكي لوحدة تنفيذ ورصد المشروع.  620,000ويوئنديبي على مستوى تكلفة يبلغ 

  حلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التكلفة المتفق عليھا للمر

تبلغ التكلفة المتفق عليھا لألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   - 60
الر دو 5.97دوالر أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة ) بجدوى تكلفة  11,288,177الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 . 11أمريكي/كجم كما يلخصھا الجدول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50 
 
 

20 

  التكلفة المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية  11الجدول 

خفض إضافي في المواد  االستھالك المؤھل والمبالغ المطلوبة الوكالة النشاط
  الھيدروكلوروفلورو

 ية كربون
طن من قدرات  طن متري

 استنفاد األوزون
جدوى  دوالر أمريكي

التكلفة 
دوالر 
 أمريكي

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

مساعدة تقنية، رغاوي البوليوريتان 
 ذات أديم مندمج

    763,444 4.29 39.00 ألمانيا

مساعدة تقنية، تبريد تجاري رغاوي 
 البوليوريتان

    1,896,401 34.73 315.70 يوئنديبي

    2,770,412 48.92 444.70 يونيدو رغاوي بوليوريتان جاسئة أخرى
المجموع الفرعي لرغاوي 

 البوليوريتان
 799.40 87.93 5,430,257 6.79 *28.82 3.17 

مساعدة تقنية، تصنيع التبريد وتكييف 
 الھواء

 0.13 2.30**  1,908,960 21.87 397.70 ألمانيا

أدوات تصنيع التبريد  مجموعات
 وتكييف الھواء

 0.13 2.30**  1,908,960 21.87 397.70 يوئنديبي

.200***      تصنيع تكييف الھواء
00 

11.00 

المجموع الفرعي لتصنيع التبريد 
 وتكييف الھواء

 795.40 43.75 3,817,920 4.80 204.60 11.26 

    480,000 5.50 100.00 يوئنديبي نظام توزيع غاز التبريد
    700,000 8.02 145.83 يونيب الخدمة غير استثمارية

    240,000 2.75 50.00 يونيدو الخدمة استثمارية
   4.80 1,420,000 16.27 295.83  المجموع الفرعي للخدمة

    620,000   يوئنديبي وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 14.42 233.42 5.97 11,288,177 147.95 1,890.63  المجموع الكلي
 2,672,404 المجموع أللمانيا

 4,905,361 المجموع ليوئنديبي 
 3,010,412 المجموع ليونيدو
 700,000 المجموع ليونيب

ب المتبقي المؤھل للتمويل، والذي سيتم خصمه من نقطة البداية بالرغم من أن إزالة 141- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  *
  طن من قدرات استنفاد األوزون).  68.26ب غير المؤھل للتمويل أكبر (141-نالھيدروكلوروفلوروكربو

  يقابل االستھالك مؤسسة واحدة لتصنيع التبريد وتكييف الھواء وجد أنھا غير مؤھلة وسيتم خصمھا من نقطة البداية.   **

  قطة البداية. سيتم إزالة االستھالك في قطاع تصنيع تكييف الھواء من خالل اللوائح ويخصم من ن  ***

  

بالموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستقوم جمھورية إيران   - 61
اإلسالمية بإزالة استھالك ھذه المواد في جميع قطاعات التصنيع باستثناء رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط 

ب النقي والموجود في البوليوالت 141-زالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربونواستھالك ضئيل في تبريد النقل، واإل
المستخدم في قطاع  22-طن متري إضافية من الھيدروكلوروفلوروكربون 200المستوردة سابقة الخلط؛ وإزالة كمية 

ة. تبعا لذلك، تلتزم تكييف الھواء (غالبا أجھزة سبليت قام باستيرادھا مصانع التجميع) من خالل اللوائح المناسب
  الحكومة بما يلي: 

في المائة من خط األساس بحلول  75تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة   (أ)
  ؛ 2023أول يناير 
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ب النقي أو الموجود في البوليوالت 141-حظر استيراد واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  (ب)
نتھاء من تحويل جميع المؤسسات المؤھلة وفي ميعاد ال يتجاوز أول المستوردة سابقة الخلط بعد اال

  ؛ 2023تموز/يوليه 

بحلول أول كانون الثاني/ يناير  22-حظر قدرة تصنيع جديدة باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  (ج)
  ؛ و 2020

بعد االنتھاء  في تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء 22-حظر استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  (د)
  . 2023من التحويالت في جميع المؤسسات المؤھلة وفي تاريخ ال يتجاوز أول كانون الثاني/يناير 

  األثر على المناخ 

سيؤدي تحويل مؤسسات تصنيع رغاوي البوليوريتان المتبقية في جمھورية إيران اإلسالمية إلى تالفي   - 62
  . 12الكربون إلى الجو سنويا، كما يتضح من الجدول  ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد 570انبعاث نحو 

  . أثر مشروعات رغاوي البوليوريتان على المناخ12الجدول 

 المادة
إمكانية احترار 

 عالمية
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/سنويا) طن/عام

       قبل التحويل
 579,565 799.4 725 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

    بعد التحويل
 9,593 479.64 20~ البانتين وتكنولوجيا النفخ بالمياه

 (569,972)   األثر

  

على ضوء نطاق المعدات التي يتم تصنيعھا في قطاع تصنيع التبريد، وأن اختيار تكنولوجيا ذات إمكانية   - 63
اع تصنيع التبريد تم احترار عالمية منخفضة يمكن أن يختلف باختالف المؤسسة، فإن مزايا المناخ للتحويالت في قط

المستخدمة في التجارب والتركيب. ومن  22-تقديرھا على أساس تخفيضات انبعاثات الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  1.8لم يتم انبعاثه يؤدي إلى وفورات تبلغ حوالي  22-المفترض أن كل كيلوجرام من الھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري  800التحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء باستھالك يبلغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ وبالتالي، فإن 
  طن إضافي من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.  14,400سيؤدي إلى تالفي حوالي 

ستؤدي األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تتضمن احتواء أفضل لغازات التبريد من خالل التبريد   - 64
المستخدم في خدمة التبريد. وبالرغم من  22-مزيد من تخفيض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون وتوفير المعدات، إلى

أن حساب األثر على المناخ لم يتم إدراجه في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة 
ات إمكانية احترار عالمية منخفضة، المخطط لھا لجمھورية إيران اإلسالمية وبصفة خاصة جھودھا للترويج لبدائل ذ

واسترداد غاز التبريد وإعادة استخدامه، يشير إلى أن الخطة سوف تخفض من انبعاث غازات التبريد إلى الجو مما 
  يؤدي بالتالي إلى فوائد للمناخ. 

  التمويل المشترك 

من  طن من قدرات استنفاد األوزون) 68.26طن متري ( 620.6ستتم إزالة إجمالي   - 65
طن  4.6ب الذي تستھلكه المؤسسات غير المؤھلة في قطاع رغاوي البوليوريتان، و 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الذي تستھلكه مؤسسة واحدة  22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.26متري (
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  11.00طن متري ( 200.0لتصنيع التبريد وتكييف الھواء غير مؤھلة و 
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الذي تستھلكه مؤسسات التجميع التي تستورد وحدات تكييف ھواء الغرف، وذلك من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  خالل اللوائح مع تحمل المؤسسة التكلفة الفعلية للتحويل، حيثما ينطبق. 

  للصندوق المتعدد األطراف  2018-2016مشروع خطة أعمال 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  11,288,177يطلب يوئنديبي ويونيب ويونيدو وحكومة ألمانيا   - 66
لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويزيد إجمالي المبلغ المطلوب وھو 

دوالر أمريكي أكثر من مبلغ خطة  384,872، بمبلغ 2018إلى  2016دوالر أمريكي للفترة من  8,370,067
  . 2018إلى  2016األعمال للفترة من 

  مشروع االتفاق 

يرد مشروع االتفاق بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية إلزالة المواد   - 67
فلوروكربونية في المرفق الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو

  األول من ھذه الوثيقة. 

  التوصية 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:   - 68

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
لخفض  2023إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية للفترة من 

دوالر أمريكي  12,233,246في المائة من خط األساس، بمبلغ  75ھالك ھذه المواد بنسبة است
دوالر أمريكي  343,375دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4,905,361تتضمن 

دوالر أمريكي  87,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  700,000ليوئنديبي؛ و 
دوالر أمريكي  210,729دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,010,412 ليونيب؛ و

دوالر أمريكي  303,964دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,672,404ليونيدو؛ و 
  لحكومة  ألمانيا؛ 

  أن تأخذ علما بالتزام حكومة جمھورية إيران اإلسالمية بأن:   (ب)

في المائة بحلول عام  75الك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة تخفض استھ  )1(
  ؛ 2023

ب النقي أو في 141-تصدر حظرا على استيراد واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
البوليوالت سابقة الخلط بعد االنتھاء من تحويل جميع المؤسسات المؤھلة وفي تاريخ ال 

  ؛ 2023يتجاوز أو تموز/يوليه 

بحلول  22- تصدر حظرا على أي قدرة تصنيع جديدة باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )3(
  ؛ 2020أول كانون الثاني/يناير 

في تصنيع معدات التبريد  22-تصدر حظرا على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )4(
جاوز أول وتكييف الھواء بعد االنتھاء من تحويل جميع المؤسسات المؤھلة وفي تاريخ ال يت

  ؛ 2023كانون الثاني/يناير 
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  162.37خصم   (ج)
  استھالك تلك المواد المتبقي المؤھل للتمويل؛ 

مؤسسة في  15طلب من يوئنديبي إدراج في طلب الشريحة الثانية تقرير بشأن نتائج تحويل أول   (د)
يع التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة مع التأكيد على قطاع تصن

  الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجھتھا؛ 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية لخفض   (ھـ)
ية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول من ھذه الوثيقة؛ و 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (و)
الشريحة المقابلة بمبلغ الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية، خطط تنفيذ 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,298,170دوالر أمريكي تتضمن  3,321,556
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  245,000دوالر أمريكي ليوئنديبي، و  90,872
دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف  876,770دوالر أمريكي ليونيب، و  30,450
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  645,500دوالر أمريكي ليونيدو و  61,374
  دوالر أمريكي أللمانيا.  73,420
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية إيران اإلسالميةحكومة اتّفاق بين مشروع 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمھورية إيران اإلسالمية ن حكومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بي .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  - 1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 95.13قدرھا 
 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1اد المشار إليھا في التذييل المو
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي 3المحّددة في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف ي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد ف
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-2-4، و3- 1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التذييل  المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
ّل من (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىالزمني للموافقة على التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على وال

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة حقيق ھذه األھدافأن يتم التحقق بشكل مستقل من ت )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
مستوى متقدم من  شير إلى أنه قد حققيغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
سنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نھاية ال

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ت ("مؤسسا ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء ھا المبالغ الموافق عليكل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ (د 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  ذا االتفاق؛التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
مجموع تكاليف آخر في المائة من  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

لتأكيد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن ا
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
د التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي

 السنوي الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

طراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ األ
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛
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احترار عالمي مع عوامل نفخ ذات إمكانية  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعھد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملھا ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطھابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

يل للمواد ، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبدالبلديوافق   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

كانية اعتماد بدائل والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إم
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةالثنائية أو  سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالتو  (و)
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمة التبريد

 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمي .8

البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل  )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت المنفذة  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتكون تعلى أن  ألمانيا وافق يونيب ويونيدو وحكومةوالمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المتعاونة") 

و في إطار برنامج تقييم عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أ
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وستدعم (ب).  5ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال

الوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء، على  -6ألف والتذييل  -6 الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  8.2و  6.2و 4-2و 2- 2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

بب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي س .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية ، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
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ألف ("تخفيضات في  -7لد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف الب
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

الة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل ح
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتيل على أساس أي لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعد .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكاالت المنفذة والوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،ذ ھذا االتفاق. وبنوع خاصلتيسير تنفيالمتعاونة 
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

مسموح به  خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصىاليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1إلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة ا

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال تفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا اال

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف
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  التذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  163.6 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  216.9 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 380.5    المجموع
  
  

ف والتمويلألف: األھدا -2التذييل   
 المجموع  2023  2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 األوزون) استنفادقدرات من المجموعة األولى (أطنان 
 ال ينطبق 247.33 247.33 247.33 247.33 342.45 342.45 342.45 342.45

لمسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق الحد األقصى ا 2.1
 األوزون)  استنفادقدرات من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45

 4,905,361 0 0 0 1,559,211 0 2,047,980 0 1,298,170 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبيلوكالة المنفذة الرئيسية (ا 1.2

 343,375 0 0 0 109,145 0 143,359 0 90,872 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 3,010,412 0 24,000 0 740,512 0 1,369,130 0 876,770 (دوالر أمريكي) المتعاونة (يونيدو)لوكالة المنفذة ا 3.2

 210,729 0 1,680 0 51,836 0 95,839 0 61,374 دوالر أمريكي)(المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 700,000 0 70,000 0 185,000 0 200,000 0 245,000  الوكالة المنفذة المتعاونة (يونيب) (دوالر أمريكي) 5.2

 87,000 0 8,700 0 22,993 0 24,857 0 30,450  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)  6.2

 2,672,404 0 95,448 0 883,326 0 1,048,130 0 645,500  الوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دوالر أمريكي)  7.2

 303,964 0 10,856 0 100,471 0 119,216 0 73,420  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)  8.2

 11,288,177 0 189,448 0 3,368,049 0 4,665,240 0 3,065,440 كي)(دوالر أمريإجمالي التمويل الموافق عليه  1.3

 945,069 0 21,236 0 284,445 0 383,271 0 256,116 (دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3

 12,233,246 0 210,684 0 3,652,494 0 5,048,511 0 3,321,556  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 71.27 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 38.60 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 53.73من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك 3.1.4

 91.10 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 125.80 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ين إزالته في المرحلة السابقة ب الذي يتع141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141- استھالك الھيدروفلوروكربون 3.2.4

 
  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـه في االجتمـة عليـبلة للموافقـرائح المقـر في تمويل الشـيجري النظـس .1

 ألف.-2ل ـالتذيي
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس رير السابق، ويالتقالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة ال ذي الصلة لواإلدخ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفرظروف السائدة في البلد، ويعكس أية تغييرات في ال وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 يحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةإلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشر

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  )ب (
 االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز حة المطلوبة، خالل الفترة المشمولة بالشريوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

لسردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير ا
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشك  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

ع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرج
  للتحقيق المستقل.
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

ستقوم إدارة البيئة، من خالل وحدة األوزون الوطنية بإدارة عملية الرصد وذلك بمساعدة الوكالة المنفذة   .1
  الرئيسية. 

اس البيانات الرسمية بالواردات والصادرات للمواد المسجلة من سيتم رصد االستھالك وتحديده على أس  .2
مختلف اإلدارات الحكومية. وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع واإلبالغ بشكل سنوي أو قبل التواريخ المحددة 

ة المواد ذات الصلة بشأن استھالك المواد التي ستقدم إلى أمانة األوزون وبشأن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزال
  الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم إلى اللجنة التنفيذية. 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية بالتعاون مع ھيئة مستقلة ومؤھلة إلجراء تقييم أداء   . 3
  كمي ونوعي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

كن ھذه الھيئة من الحصول بشكل كامل على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة ينبغي أن تتم  .4
بتنفيذ الخطة؛ وأن تعد وتقدم لوحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية، مشروع تقرير مجمع في نھاية كل 

كانت مطلوبة. وينبغي أن يتضمن  خطة تنفيذ شريحة، يشمل خالصات التقييم وتوصيات للتحسين أو التعديل إن
مشروع التقرير حالة امتثال البلد بأحكام ھذا االتفاق بعد إدماج التعليقات والتفسيرات المحتمل انطباقھا المقدمة من 
وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة الرئيسية، ثم تنتھي الھيئة من إعداد التقرير 

  إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية.  وتقدمه
تصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير الختامي ثم تقدمه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماعات   .5

  المعنية للجنة التنفيذية مع خطة تنفيذ الشريحة والتقارير. 
 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4شى مع التذييل بما يتمالشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

خطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو و الشريحةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

ديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تح  (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 لين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّ   (ز)
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛يُ  ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد  (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ و

إلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة ا  (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
واد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة الم

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة عـة من األنشطةمجموستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  ق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسي

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  لتيسير تنفيذ الخطة.واإلبالغ الزمة 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن دوالر أمريكي  139.04من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من قدرات استنفاد األوزون كّل كيلوغرام 

على أساس الفھم بأن الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ألف -2
 ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقان ساريان ( .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد 

 نت كلتا المرحلتين تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كا

  ألف: ترتيبات محددة للقطاع-8التذييل 

يوضح ھذا الجزء الشروط المحددة المطلوب تحقيقھا قبل صرف أجزاء التمويل المشار إليھا في الصفوف  .1
 ألف: -2من التذييل  3.3إلى  1.3ومن  8.2إلى  1.2

الوكالة المنفذة الرئيسية والبلد قد أدرجا في طلب الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحويل  أن  (أ)
األولى في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل ذات إمكانية احترار  15المنشآت الـ 

 عالمية منخفضة ويركز على الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجھتھا. 

___________  


