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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع  
  بنغالديش

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب  )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 63.9  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
عامل   المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

 0.14    0.08 0.02 0.04    123-الهيدروكلوروفلوروكربون 

           124-الهيدروكلوروفلوروكربون

           ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب المتشمن في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة السابقة الخلط 

 18.92       18.92 

 0.39    0.39      ب142- الهيدروكلوروفلوروكربون

 62.43    36.14 26.29     22 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 72.65  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 72.65  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 48.12  المتبقي: 24.53  عليه بالفعل:موافق 
 

  المجموع  2020بعد  2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 13.6 1.4 5.4 0.0 6.8  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

 985,655 228,788 335,249 0 421,618  التمويل (دوالر أمريكي)

 8.0 4.0 0.0 0.0 4.0  المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة  اليونيب

 482,793 350,000 0 0 132,793  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع  2025  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 23.61 47.22 47.22 47.22 47.22 47.22 65.39 65.39  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

 غير متوفر 23.61 26.50 30.50 47.22 47.22 47.22 50.86 50.86

تكاليف المشروع 
 المطلوبة من حيث المبدأ

  (دوالر أمريكي)

تكاليف   اليوئنديبي
  المشروع

2,142,405  2,142,405  1,071,204 0 0 0 5,356,014 

 374,921 0 0 0 74,985 0 149,968 0 149,968  تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيب
  المشروع

360,000 0 0 0 120,400 0 0 54,280 534,680 

 68,815 6,986 0 0 15,496 0 0 0 46,333  تكاليف الدعم

 5,890,694 54,280 0 0 1,191,603 0 2,142,405 0 2,502,405  إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 433,736 6,986 0 0 90,481 0 149,968 0 196,301  إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ

 6,334,430 61,266 0 0 1,282,084 0 2,292,374 0 2,698,706  إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

  

  )2017(  طلب تمويل الشريحة األولى) سابعا(

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

 149,968 2,142,405  اليوئنديبي

 46,333 360,000  اليونيب

 196,301 2,502,405  المجموع

  ) على النحو الُمشار إليه أعاله2018الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  التمويل المطلوبة:
 

  للنظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
  خلفية

ية كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم بنغالديشبالنيابة عن حكومة   -1 ريحة  ، طلباً لتمويلرئيس من خطة  الثانيةالش
ة،  دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي الي بمبلغإدارة إزال دره إجم ألّف من  دوالر أمريكي، 10,878,861 ق يت

غة  دوالر أمريكي، 9,603,146 بال لة ال لدعم للوكا كاليف ا ئد ت نديبي،  672,220زا دوالر أمريكي  534,680ولليوئ
ل. 1ي لليونيبدوالر أمريك 68,815زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  يؤدي تنفيذ ، على النحو الذي قّدم به في األص س

تنفاد  35.27المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهديدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة  طن من قدرات اس
بة  لتحقيق االمتثالاألوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اس المائة  في 67.5لهدف الخفض بنس من خط أس

  ، على النحو الذي قدمت به في األصل. 2025استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

ة   -2 ة إدارة إزال ة من خط اني ة الث ة األولى من المرحل ريح ة الش دروكلوروفلوروتبلغ قيم ةالمواد الهي  كربوني
الدعم  دوالر أمريكي، زائد تكاليف 2,640,000تتألف من دوالر أمريكي،  3,231,133المطلوبة في هذا االجتماع 

غة  بال لة ال نديبي، و 184,800للوكا لدعم للوك 360,000دوالر أمريكي لليوئ كاليف ا ئد ت غة دوالر أمريكي زا بال لة ال ا
  . دوالر أمريكي لليونيب، على النحو الذي قدمت به في األصل 46,333

  ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدار

لبنغالديش خالل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   -3
تين بة  لتحقيق االمتثال 2االجتماع الخامس والس اس بحلول  30لهدف الخفض بنس ، مما 2018في المائة من خط األس

تنفاد األوزون من  24.53يؤدي إلى إزالة  طن من  20.20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أي طن من قدرات اس
دروكلوروفلوروكربون اد األوزون من الهي تنف درات اس اد األوزون من  3.48ب و 141-ق تنف درات اس طن من ق

د دروكلوروفلوروكربون 0.57و  22-روكلوروفلوروكربونالهي اد األوزون من الهي تنف درات اس ب 142-طن من ق
ستفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.21و ستفاد األوزون  0.07و  123-طن من قدرات ا طن من قدرات ا

ناء تك 1,556,074) بقيمة 124-من الهيدروكلوروفلوروكربون تث باس لة. وكانت دوالر أمريكي،  لدعم للوكا اليف ا
نيع نتيجة تحويل ب في المرحلة األولى لقطاع ال141-اإلزالة اإلجمالية للهيدروكلوروفلوروكربون رغاوي العزل تص

نيع المبردات في  ، التي تمت الموافقة عليها في االجتماع Walton Hi-Tech Industriesبالبوليوريثان في تص
ن ي ت ي والس ان ث ا 3ال ي م م ف ي ت ت واد  وال م ة ال ة إدارة إزال ط ن خ ى م ة األول ل رح م ي ال ا ف ه د إدراج ع ب

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  إطار السياسة واإلطار التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون 

ص الواردات من  ظام تراخيص ونيعمل ب  -4  . وتحدد2013عام  منذ يةالهيدروكلوروفلوروكربون الموادحص
وروكربونية الحصص السنوية من الواردات من المواد الهيدروكلوروفل الوطني،، من خالل مكتب األوزون إدارة البيئة

لحصص استناداً إلى استناداً إلى الحد األقصى لالستهالك المسموح به بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ويتم توزيع ا
افة إلى طلباتهم الحا توردين باإلض ابقة للمس ثنين في المائة لية. ويحتفظ مكتب األوزون الوطني بحوالي االواردات الس

  متطلبات غير متوقعة.  كمخزن مؤت في حال ظهورمن الحصص 

تنفدة لألوزون لعام   -5 بتمبر  2004تم تعديل قواعد مراقبة المواد المس ول إزالة إلدراج جد 2014في أيلول/س
ياتي لتنفيذ المرحلة األولى من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ وتوفير الدعم الق ياس طة إدارة إزالة خانوني والس

ق المحدث للرموز الجمركية في ما يتعلق ب تخدام النزام المنس كافة المواد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ واس
تنفدة لألوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تيراد الهيدروكلوروف. المس -وروكربونلوتم حظر اس

ائل ابتداًء من كانون الثاني/يناير 141 ي 141-بعد تحول الهيدروكلوروفلوروكربون 2014ب الس كلوبنتان في إلى الس
  .Walton Industriesرغاوي البوليوريثان في 

                                                 
  من إدارة البيئة في بنغالديش إلى اليوئنديبي. 2018 مارس/آذار 12وفقاً للخطاب تاريخ  1
2UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/24 .  
  .62/31المقرر  3
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   تحويل أحد مصنعي رغاوي البوليوريثان (اليوئنديبي)

واغط ف Walton Industriesتُعدّ   -6 ندوقية والض نغي المبردات المنزلية والمجمدات الص ي أحد أكبر مص
دروكلوروفلوروكربون تهالك الهي  Waltonکةرلی شإئيسي ل ربشکب في بنغالديش 14-بنغالديش. ويُعزى اس

Industries 183.64ة لإزا مما أسفر عن، زللعوي اغارلن بنتاولسيکلانفخ ل لی عامج إنتاإ يطخح بنجات لولتي حا 
ر ب.141-ون برکوروفلوروکلدرولهين اموزون) ألد استنفادرات اقن مطن  20.20ري (متطن  ً وع مالياكتمل المش  ا
  .2014ديسمبر كانون األول/في 

  تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ (اليونيب)

أن رصموظف  189اإلنفاذ لـ  حولأربع حلقات عمل تدريبية أُجريت   -7 د من موظفي الجمارك واإلنفاذ بش
تخدام و؛  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةومراقبة  تنفدة لألوزون  أجهزة التعرف علىاس متطلبات والمواد المس

توزيعها مجموعة من دليل الجمارك ومواد التدريب األخرى و 500تم إنتاج واإلبالغ بموجب بروتوكول مونتريال ؛ 
ر ممثلين اثني رائب غير ن من إدارة الجمارك تدريب المدربين الذي نظمته األكاديمية الوطنية للجمارك وال؛ وحض ض

رة  ؤول (NACIN) المخدرات في الهندوالمباش ر ثالثة من ممثلي الجمارك الحوار عبر الحدود بين مس ي ؛ وحض
لة ي بنغالديش وبوتان والهند ونيبالالجمارك ف لجمارك وال ابناء قدرات موظفي ، األمر الذي أبرز الحاجة إلى مواص

يما على الحدود ريعة للجمارك و .س ة أعدت أداة س ياس لطات وكتيب للس خ على س واللوائح الوطنية ووزعت نس
  .الجمارك

  قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء (اليوئنديبي واليونيب)

دام ستخالدة والجيامة دلخت اسارمماول يبية حدرتل عم حلقة 63ل خالن مً افني 3,524عه وما مجمب يدرتتم   -8
يات ويلة دلبد ايرلتبزات الغان آلما ومن ، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المادام ستخدة اعاح وإستصالرداد / استاعمل

لتدريب  عمل حلقاتتم تنظيم ثالث و. 2018في عام  لإلنجازلثالثة ايحة رلشل اضافي خالإفني  700ب يدرت المتوقع
ً مدرب 82لمدربين لـ ا فرتد قو .ا د ستنفادرات اقن مطن  4.33 إلى إزالة ما مجموعهمة دلخع ااطة في قطألنشا أس
ن  3.48(أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المن اموزون ألا ن من وزوألد استنفادرات اقن مط
، ب 142-ون برکوروفلوورکلدرولهين اموزون ألد استنفادرات اقن مطن  0.57 ، و22-ون برکوروفلوروکلدرولهيا

اد  0.07و  123-ونبرکوروفلوروکلدرولهين اموزون ألد استنفادرات اقن مطن  0.21و  تنف درات اس طن من ق
  ).124-األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

ات الجيدة واآلمن الفنيومديرية التعليم  بدأت إدارة البيئة  -9 ة والتكنولوجيات في التعاون من أجل إدراج الممارس
  .لتدريب المهنيةللكليات التقنية ومعاهد اتكييف الهواء في المناهج الدراسية الوطنية التبريد والناشئة في تطبيقات 

  التوعية ونشر المعلومات (اليونيب)

عت   -10 ة للتوعية وادنية موطلوزون األدة احووض ص ر و متخص يبي  درتل ليدجمة ربتت قام، وتماولمعلانش
لى اطالع علمصلحة ب اصحان وألفنييء اإلبقاو يدفير يطوبتت قام، ودةلجيامة دلخت اسارممان بشأ وملصقات لليونيب

نية مشاورات ونظمت وحدة األوزون الوط والمعدات الجيدة.دوات األدام باستخواء لهت المکيفاب کيرلتت اتقنيادث حأب
  .مع رابطات الصناعة وقطاع الخدمات واجتماعات

  مستوى صرف األموال

ل المبلغ اإلجمالي بقيمة  ،2018 آذار/مارسكما في   -11 دوالر أمريكي الموافق عليه حتى  1,556,074من أص
رف اآلن، ل  تم ص ام ل ادوالر أمريكي  1,141,311مبلغ ك ديبي من قب ل  318,987وليوئن دوالر أمريكي من قب

. وسيتم إنجاز المرحلة األولى من 2018دوالر أمريكي في عام  95,776صرف المبلغ المتبقي البالغ اليونيب. وسيتم 
مبر  31خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مالياً بحلول  يتم تقديم تقرير  2019كانون األول/ديس وس

  2019.4إلنجاز المشروع إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 

                                                 
  (ب).80/63المقرر  4
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةالمرحلة 

تتم إزالة تنفيذ  من خالل  -12  35.27المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، س
تنفاد األوزون تنفاد  23.22من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تتألف من  5طن من قدرات اس طن من قدرات اس

طن من قدرات استنفاد األوزون المستخدمة في تصنيف مكيفات  17.09( 22-األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون
جارية و ية والت مة معدات التبريد وتكي 6.13الهواء المنزل خد فاد األوزون من  تن قدرات اس يف الهواء)، و طن من 

تنفاد األوزون 12.05 ابقة 141-من الهيدروكلوروفلوروكربون 6طن من قدرات اس من في البوليوالت الس ب المتض
نيع رغاوي البوليوريثان. ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الثانية من خطة إدارة  تخدمة في تص توردة المس الخلط المس

نيع  22-إزالة كل الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  تخدم في قطاع تص المس
  معدات التبريد وتكييف الهواء.

  االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل

م الـ   -13 تنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتب 24.53بعد خص طة طن من قدرات اس
هل من قدرات طن المتبقي المؤ 23.22الهيدروكلوروفلوروكربونية والـ بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

تهالك المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون تنفاد األوزون المقترح للمرحلة الثانية، يبلغ االس ية المؤهل للتمويل اس
  .1طن من قدرات استنفاد األوزون على النحو المبين في الجدول  24.90

  اد األوزون)ة على االستهالك المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنف. نظرة عام1الجدول 

المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

التخفيض في نقطة البداية
 المرحلة األولى

االستهالك المتبقي 
  بعد المرحلة األولى

التخفيض في 
  المرحلة الثانية

  االستهالك المتبقي

 340.36 825.8263.27762.55422.18  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 10.5010.500.000.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 3.183.180.000.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
 ب141

193.00183.649.360.00 9.36* 

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
 ب142

88.008.7779.230.00 79.23 

ل ؤه م ي (ال رع ف وع ال م ج م ال
 للتمويل)

1,120.50269.36851.14422.18 428.96 

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
من في البوليوالت 141 ب المتض

  السابقة الخلط المستوردة**

0.000.000.00109.54 0.00 

ة (طن ان المتري األطن المجموع ب
 متري)

1,120.50269.36851.14531.73 428.96 

  18.72                23.22               41.94               3.48                 45.42        22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 - -                 - 0.21               0.21         123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 - --             0.07                0.07         124-الهيدروكلوروفلوروكربون

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
 ب141

      21.23              20.20                1.03                  -               1.03*  

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
 ب142

     5.72                 0.57                 5.15                    -                  5.15  

ل ؤه م ي (ال رع ف وع ال م ج م ال
 للتمويل)

      72.65               24.53               48.12              23.22                24.90  

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
من في141 البوليوالت  ب المتض

  السابقة الخلط المستوردة**

       

تنفاد المجموع (طن من قدرات اس
 األوزون)

      72.65              24.53              48.12               23.22                24.90  

  .2014ب ابتداًء من عام 141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون ب هو صفر بما أن الحكومة فرضت حظراً على141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون*

  ويل.، غير مؤهل للتم61/47**لم يتم اإلبالغ عنه في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ تمشياً مع المقرر 

                                                 
ويل، تمشياً مع المقرر مؤهل للتم 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 23.22من أصل هذه الكمية المقترح إزالتها، فقط  5

74/50.  
في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  ب المتضمن141-يتم تحديد استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونلم  6

  .61/47المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ ولم يتم تحديد نقطة بداية ؛ وبالتالي ال استهالك مؤهل للتمويل تمشياً مع المقرر 
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  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت   -14 غ ل ش أب الدي غ ن ة ب وم ك غ ح ل ب الك ي ه ت ن اس اد 63.9ع ف ن ت درات اس ن ق ن م ن  األوزون ط م
سبة وهو ما، 2016 من بروتوكول مونتريال في عام 7بموجب المادة  الهيدروكلوروفلوروكربون  ي المائةف 13 يقل بن

ة م دول ن نقط ال. ويبّين الج ة لالمتث دروكلوروفلوروكربوني اس المواد الهي تهالك الموا 2خط أس د اس
  .2017-2013الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

  )2017-2013للفترة  7استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغالديش بيانات المادة  2.الجدول 

  خط األساس  *2017  2016  2015 2014 2013 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
          طن متري

 825.86 1,135.00 1,150.34 1,156.76 1,047.87 1,044.04  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 10.50 6.80 11.00 7.00 3.00 6.80 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 ب (السائل)141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 88.04 6.00 6.36 6.41 25.75 45.08 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,120.58 1,147.80 1,167.70 1,170.17 1,076.62 1,135.92  المجموع (طن متري)
دروكلوروفلوروكربون من141-الهي ب (المتض

 في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة)**
50.00 110.00 140.00 150.00 172.00 - 

        قدرات استنفاد األوزونطن من
 45.42 62.43 63.27 63.62 57.63 57.42  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.21 0.14 0.22 0.14 0.06 0.14 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 ب (السائل)141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.72 0.39 0.41 0.42 1.67 2.93 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 72.65 62.96 63.90 64.18 59.37 64.89 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
دروكلوروفلوروكربون من141-الهي ب (المتض

 في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة)**
5.50 12.10 15.40 16.50 18.92 - 

  .2017*بيانات البرنامج القطري لعام 
  .2012** مبلّغ عنه في بيانات البرنامج القطري فقط من عام 

م عان ما بيرة لفتافي  123-ون برکوروفلوروکلدرولهيوا 22-ون برکوروفلوروکلدرولهيك استهالاازداد   -15
هواء الف تکييالتبريد وزة جهأتصنيع و خدمة قطاعيفي ب لطلرار استما بشكل رئيسي إلىك لذيعود و 2016و  2013

ة  يج ت راد ستيا علىظر لحب ابسبر صفب هو 141-ون برکوروفلوروکلدرولهيك اهالستإن ا .ديالقتصاو النمان
داءً لسائب ا141-ون برکوروفلوروکلدرولهيا ت ي/ ل اب ان ث ون ال ان ن ك رادو ؛ 2014ر ينايم ي ت م اس ت م ي  ل

دروكلوروفلوروكربون ام  124-الهي ذ ع دروكلوروفلوروكربون. 2012من من في 141-وازداد الهي ب المتض
توردة خالل ابقة الخلط المس تهالك من قبل بعض  البولويوالت الس بب نمو االس نعي رغاوي هذه الفترة بس مص

  البوليوريثان.
ائية أُ  3يظهر الجدول   -16 تقص ة اس تناداً إلى دراس جريت التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اس

  أثناء إعداد المرحلة الثانية.
  2016: التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 3الجدول 
  استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المادة القطاع

طن من قدرات
 استنفاد األوزون

طن من قدرات استنفاد 
  األوزون (%)

  طن متري (%)  طن متري

دات  ع ع م ي ن تص
ف  ي ي ك د وت ري ب ت ال

 الهواء

 35.9  470.00 32.30 25.85 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.2  2.00 0.06 0.04 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

خدمة معدات التبريد 
  وتكييف الهواء

 51.6  676.00 46.40 37.18 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.3  4.00 0.10 0.08 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.5  6.15 0.50 0.40 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

اوي  ع رغ ي ن تص
  البوليوريثان

دروكلوروفلوروكربون لهي ب14-ا
ابقة  من في البوليوالت الس (المتض

 الخلط المستوردة)

16.50 20.60 150.00  11.5 

 0.1  1.50 0.04 0.03 123-الهيدروكلوروفلوروكربون  طفايات الحريق
 100.0  1,309.65 100.0 80.08   المجموع
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ة باألطنان  47يمثّل قطاع الخدمة   -17 تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقاس في المائة من إجمالي اس
تنفدة لألوزون في عام  نيع معدات التبريد وتكييف الهواء (2016من المواد المس في المائة).  32.4، يليه قطاع تص

تخدام الهيدروكلوروف نيع 141-لوروكربونويمثّل اس توردة في تص ابقة الخلط المس من في البوليوالت الس ب المتض
  في المائة من إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البالد. 20.6منتجات رغاوي البلوليوريثان 

  تقرير التحقق

تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون وأكد التقرير تقرير التحقق ع قدّم اليوئنديبي خالل االجتماع الثمانين  -18 ن اس
ادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون نظام تنفذ ص من الواردات والص تهالك  للتراخيص والحص وأن إجمالي اس

عامين  فاد األوزون، على  63.89و  64.18بلغ  2016و  2015الهيدروكلوروفلوروكربون لل تن طن من قدرات اس
ل التوالي. وخلص تقرير الت حقق إلى أن بنغالديش حققت األهداف بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن البالد تواص

  . 2018في المائة من خط األساس في عام  30الوفاء بالتزامها بخفض االستهالك بنسبة 

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع

  واءقطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف اله

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستهلكة في  25.85من أصل الـ   -19
ب  نيع معدات التبريد وتكييف الهواء، يُنس تنفاد األوزون إلى  17.09تص ركاء (أي  6طن من قدرات اس  Waltonش

Hi-Tech Industries Ltd.  وUnitech Products (BD) Ltd.  وSupreme Air-Conditioning Co.  و
Elite Hightech  وAC Bazar Industries Ltd.  وCooling Point Engineering 8.76) ويتم استخدام الـ 

طن المتبقي من قدرات استنفاد األوزون في عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تصنّع خمس من الشركات 
ت أجهزة تكييف الهواء بقدرة تت في حين أن وحدات قدرة طن من التبريد،  5طن من التبريد إلى  0.75راوح بين الس

ركة  1.5 نع لمعدات التبريد وتكييف الهواء  Walton Industriesطن من التباليد هي األغلبية. إن ش هي أكبر مص
وق  تها في الس ركات الخمس بـ  80وتبلغ حص . 2016ي عام وحدة ف 273,000في المائة. وقُدّر إجمالي إنتاج الش
طن  5و  3تبريد المباني بقدرة تبريد تتراوح بين  أجهزة) Cooling Point Engineeringوتصنّع إحدى الشركات (

يدالنية ؛ في عام تبريد  رات الص تحض ناعة المس غيرة لص ناعة التفريخ، ووحدات ص وحدة  405، أنتجت 2016لص
  تبريد مباني.

تخدام اله نيع رغاوي البوليوريثان باس ابقة الخلط 141-يدروكلوروفلوروكربونتص من في البوليوالت الس ب المتض
  المستوردة

ائية   -20 تقص ة االس ب 141-إلعداد المرحلة الثانية أن الهيدروكلوروفلوروكربونالتي أُجريت أظهرت الدراس
نعي رغاوي البوليوريثان، و تخدم من أربع مص توردة يُس ابقة الخلط المس من في البوليوالت الس يس المتض قد تم تأس

نع واحد ( تثناء مص جيل .Wattson Euro Panel Industries Ltdجميعهم باس ) بعد تاريخ القطع. لم يتم تس
توردة قبل عام 141-الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون ابقة الخلط المس من في البوليوالت الس  2012ب المتض

  بما أنها لم تكن تُعتبر مواد مستنفدة لألوزون خاضعة للرقابة أو التراخيص في بنعالديش. 

  ي قطاع الخدمةاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ف

ة عمل  16,160توجد حوالى   -21 خدمة في بنغالديش (أكثر من ورش ها موجودة 6,000لل قدم في دكا) من ، ت
التي يقدمها المصنعون  يتميز القطاع بمزيج من الخدمات الخدمة ألجهزة تكييف هواء الغرف والمبردات إلى حد كبير.

كل ر فنيون، أو أو التجار ميال يتم تدريب معظمهم بش نعووفر معظم ي .س مان ا مص لمعدات الخدمة خالل فترة ض
، يتم بعد فترة الضمان لألطراف الثالثة.أو من خالل شركات الخدمات  ما من خالل فرق الخدمات الخاصة بهالمنتج إم
ركة  .ورش خدمة أخرى بتكاليف أقل من قبلخدمتها  نع لمعدات لديها Waltonإن ش التبريد  باعتبارها أكبر مص

تخدم  الماهرينمن الفنيين  700تكييف الهواء فريق مكون من و نعون؛ عادةً ما يس غر الخدمة األومحالت  المص ص
  .يتمتعون بمعرفة محدودة بالمعدات ينهراحجًما فنيين شبه م

تخدام الهيدروكلوروفلوروكربون  -22 كغاز تبريد لخدمة أجهزة تبريد المباني القائمة، ومع  123-ال يزال يتم اس
غيرة من الهيدروكلوروفلوروكربونذل تخدام كميات ص اً اس تخدامه منخفض. ويتم أيض في معدات  123-ك، فإن اس

  مكافحة الحرائق للخدمة. 
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  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مل   -23 نية  وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلمل اخالذ لتي ستنفاة طألنشاتش
نيع أجهزة ألجهزة تكييف الهواءتصنيع ت کارشس خمعمليات تحويل ل ركة لتص من أجل إزالة لمباني د ايرتب وش

دروكلوروفلوروكربون اوي البولتحوي؛ و 22-الهي نيع رغ ات تص رك دى ش ان ل إح ة يوريث ل إزال من أج
من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون توردة ؛ الفي البوليوالت ب المتض ابقة الخلط المس اعدة فنية لقطاع مبرنامج وس س

  . إجراءات تنظيمية ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةو؛  ةالخدم

  األنشطة التنظيمية

طة ،لثانيةاحلة رلمل اخال  -24 تنفذ أنش تخدام التقنيات البديلة والحد من الطلب على س واد لما من أجل تعزيز اس
تريات العامة والبناء، وتحديد المعايير، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا  ، بما في ذلك إدخال تغييرات على معايير المش

  وزيادة وعي أصحاب المصلحة والجمهور.

  األنشطة في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء

من   -25  ثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل تتض ركاتالمرحلة ال  خمس ش
الى تكنولوجيا  22-الهيدروكلوروفلوروكربون   الهواء وشركة لتصنيع أجهزة تبريد المباتي منلتصنيع أجهزة تكييف 

والمعدات بقدرة أكبر من البروبان تبريد إلى  طن 1.5وسيتم تحويل المعدات بقدرة  .32-الهيدروفلوروكربون/البروبان
  في المائة.  100. وجميع الشركات هي مملوكة محلياً بنسبة 32-طن تبريد إلى الهيدروفلوروكربون 1.5

  يشمل التحويل إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال لشركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء الخمس ما يلي:   -26

اعدة الفنية لتعديل  )أ( ميم المنتجات إدخال تعديالت على النظام و المس دوالر  36,000والتخطيط (تص
 ؛ دوالر أمريكي لشركة كبيرة واحدة) 200,000أمريكي للشركات الصغيرة ؛ 

 
 من الشركات الصغيرة الثالثدوالر أمريكي لكل  225,000خط إنتاج المبادالت الحرارية (تعديل    )ب(

ركةدوالر  1,200,000؛  وف تحول  أمريكي لش غيرة س ركات الص واحدة) ؛ في حين أن الش
ميمها  نيعية إلى مبادالت حرارية أعيد تص ركات الكبيرة  للبروبان،خطوطها ومرافقها التص فإن الش

 ؛ الميكرويةقنوات السوف تتحول إلى مبادالت حرارية ذات 
 

غيرة ؛  77,000نظام لتخزين وتوريد غازات التبريد (  )ج( ركة ص ركة  335,000دوالر أمريكي لش لش
 كبيرة واحدة) ؛

 
ديالت على خط   )د( د (تع ازات التبري حن وتجميع غ ادة ش ات  203,000إع رك دوالر أمريكي للش

 دوالر أمريكي لشركة كبيرة واحدة) ؛ 552,000الصغيرة ؛ 
 
 دوالر أمريكي للخط الواحد) ؛ 200,000دوالر أمريكي و  75,000تدابير سالمة بين   )ه(
 
غال   )و(  300,000دوالر أمريكي إلى  35,000مدنية لتركيب المعدات الجديدة (مراقبة الجودة وأش

 دوالر أمريكي) ؛ و
 

المة (  )ز( غيرة حتى  50,000التدريب والتحقق من الس ركات الص دوالر  200,000دوالر أمريكي للش
 أمريكي للشركات الكبيرة).

 

نيع أج  -27 ركات تص تعال لش مل التحويل إلى غازات التبريد القابلة لالش ميم النظم يش هزة تبريد المباني : تص
حن والتجميع ( 30,000والمنتجات ( عادة الش عديل خط إ بة  114,500دوالر أمريكي)، وت دوالر أمريكي)، ومراق

  دوالر أمريكي).  40,000دوالر أمريكي) والتدريب والتحقق من السالمة ( 5,000الجودة واالختبار (
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ست بـ   -28 شركات ال شغيل اإلضافية لجميع ال ساب تكلفة الت . ويتضمن كيلوغرامدوالر أمريكي /  6.30تم احت
  . اموجزاً لتكاليف تحويل شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء وتبريد المباني، كما تم تقديمه 4الجدول 

  كما تم تقديمها 32-والهيدروفلوروكربونالبروبان : التكلفة اإلجمالية لتحويل قطاع تكييف الهواء إلى تقنيات 4الجدول 

الوحدات التي الشركة
  يتم إنتاجها

من حيث  الفعالية  التكاليف المطلوبة (دوالر أمريكي) 2016استهالك عام
التكلفة (دوالر 

  م)أمريكي/كغ
طن

  متري
درات طن من ق

اد  ف ن ت اس
 األوزون

رأستكاليف
  اإلضافية المال

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

  المجموع

  مصنعّو أجهزة تكييف الهواء
AC Bazar 
Industries Ltd.  

19,000 24.72 1.36 752,400 157,008 909,408 36.79 

Elite Hi-Tech 15,500 21.46 1.18 541,100* 135,204 676,304 31.51 
Supreme Air-
conditioning Co.  

20,000 24.97 1.37 504,900 157,330 
 

662,230 26.52 

Unitech Products 14,000 15.13 0.83 471,600* 95,338 566,938 37.47 
Walton Hi-Tech 

Industries (خطان)  
204,000 222.15 12.22 3,615,700 1,399,526 5,015,226 22.58 

  مصنع أجهزة تبريد المباني
Cooling Point 
Engineering  

405 2.35 0.13 108,450* 14,824 123,274 52.46 

 25.59 7,953,380 1,959,230 5,994,150 17.09 310.78 272,905المجموع
دوالر أمريكي) وشركة  721,600( Unitech Productsدوالر أمريكي) وشركة  Elite Hi-Tech )741,000* إن إجمالي التكاليف الفعلية لشركة   

Cooling Point Engineering )208,500  4دوالر أمريكي)، كما تم تقديمها، هي أعلى من التكاليف المطلوبة المبيّنة في الجدول.  

تخدم الهيدروكلوروفلوروكربون نيع رغاوي البوليوريثان الذي يس طة في قطاع تص من في 141-األنش ب المتض
  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

تبدال   -29 اً طلباً الس من المرحلة الثانية أيض تنفاد األوزون)  12.05طن متري ( 109.54تتض طن من قدرات اس
نيع 141-من الهيدروكلوروفلوروكربون تخدمة في تص توردة المس ابقة الخلط المس من في البوليوالت الس ب المتض

ة  رك ي ش ان ف ث وري ي ول ب اوي ال ى  .Wattson Euro Panel Industries Ltdرغ ان وإل ن ت وب ل ك ي  الس
، وفي ثالث شركات أصغر من دون أي دعم تمويلي لهذه الشركات بما أنه تم تأسيسها بعد تاريخ الهيدروفلوروأوليفين

  . 2007أيلول/سبتمبر  21القطع الواقع في 

نظاماً جديداً  .Wattson Euro Panel Industries Ltdاإلضافية لتحويل شركة  رأس المالتكاليف تشمل   -30
السالمة  وعناصر، وآالت توزيع الرغاوي، تبوليوالال، وصهاريج المسبقخلط ال، ومحطات البنتان ومناولىخزين لت

لة، بما في ذلك االختبار والتجارب (تتألف من التكاليف   دوالر أمريكي 1,049,766تبلغ ، بتكلفة إجمالية ذات الص
افية بقيمة المال رأس ترك دوالر أمريكي 909,250 اإلض وية للتمويل المش دوالر أمريكي  100,000 بقيمة، بعد التس

  ).دوالر أمريكي 140,516تكاليف التشغيل اإلضافية بقيمة 

  األنشطة في قطاع خدمة معدات التبريد

من المرحلة الثانية   -31 رتتض اعدة فنية لقطاع الخدمة مع إزالة مرتبطة بها لـ  عنص طن متري  111.39مس
دوالر أمريكي. وسيتم  534,680، بتكلفة 22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 6.13(

  تنفيذ األنشطة التالية:

ايا ن البلدلجمارك في مواقع مختلفة مالقدرات للجمارك من خالل التدريب لموظفي ابناء   )أ( ، وإدماج قض
التوعية  ، والتدريب علىلوطني للدورات التعريفية للجماركبروتوكول مونتريال في برنامج التدريب ا

أن بقة الموافقة بش مية المس تنيرة غير الرس دوالر  39,000( لوحدة األوزون الوطنية (iPic) المس
 ؛) أمريكي

 
ات الخبناء    )ب( إدماج التدريب على ودمة الجيدة واآلمنة للفنيين ؛ القدرات من خالل التدريب على ممارس

الممارسات الجيدة واآلمنة والتكنولوجيات البديلة للمواد المستنفدة لألوزون في المناهج التقنية والمهنية 
ع مدونات قواعد و؛  في المعهد التقني التقني والمهني التبريد وتكييف الهواء تدريب معلميو؛  وض

ات للفنيين  باراتالممارس تدريب تجريبي و؛  المرتبطين بمعهد بنغالديش للمعايير واالخت برنامج 
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دار  هادات لفنييوإص راء معدات التدريب ل التبريد وتكييف الهواء ش ات الخدمة الجيدة ؛ وش ممارس
 ؛ والر أمريكي)د 328,000واآلمنة (

 

طة   )ج( افية من أجل أنش ة على إحداث االحترار العالمي،  االعتمادإض اآلمن للبدائل ذات القدرة المنخفض
معهد  بما في ذلك استعراض وتحديث معايير السالمة الخاصة بغازات التبريد القابلة لالشتعال من قبل

تنفدة لألوزون في قوانين المباني  وتعزيز؛  بنغالديش للمعايير واالختبارات أحكام المواد غير المس
تدامة راء بالتعاون مع جمعية تنمية الطاقة المتجددة المس ية الوطنية  الخض (من خالل المناهج الدراس

ة المعمارية) ؛  ة على القدرة الذات  التي تعمل على التقنيات البديلةمعدات لالترويج لوللهندس منخفض
تريات العامة بالتعاون مع الوحدة التقنية المركزية للمشإحداث االحترار ال تريات عالمي في مجال المش

ع (التقييم ات، ووض ياس يم وتعزيز معايير، والتوعية والتدريب) ؛ المقترحات من أجل تغيير الس  وتوس
تنفدة لألوزون  المعدات التي تعمل على ة جمعية تنمي الموفرة للطاقة بالتعاون معوالمواد غير المس

 دوالر أمريكي) ؛ 60,000( معهد بنغالديش للمعايير واالختباراتو الطاقة المتجددة المستدامة
 

راء   )د( دة  أجهزةش د وتكييف الهواء ووح د لفنيي التبري دات التبري د ومع ازات التبري التعرف على غ
 ؛ دوالر أمريكي) 61,000استصالح واحدة (

 

لحة   )ه( حاب المص تهدف أص طة توعية وتعميم تس ناعة وقطاع الخدمة أنش يين في اإلنفاذ والص الرئيس
 دوالر أمريكي). 46,680والمستخدمين النهائيين (

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

دوالر أمريكي.  600,000سيتم إنشاء وحدة لتنفيذ ورصد المشاريع ضمن وحدة األوزون الوطنية بتكلفة تبلغ   -32
الفرعية الفردية والتنسيق مع أصحاب المصلحة وغيره من  بالعناصروسترّكز على تخطيط وتنفيذ األنشطة المرتبطة 

  العمل التقني واإلداري.

  الهيدروكلوروفلوروكربونية ية من خطة إدارة إزالة الموادإلجمالية للمرحلة الثانالتكلفة ا

 لبنغالديشالتكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  قدرت   -33
طة المقترحة البلد من تحقيق خفض ، أمريكي دوالر 10,137,826بمبلغ  تمّكن األنش زائد تكاليف الدعم للوكالة. وس

بة  تهالك المواد الهيدروكلو 67.5بنس اس اس فر 2025روفلوروكربونية بحلول عام في المائة من خط أس وف تس ، وس
ة  اد األوزون  35.27عن إزال تنف درات اس اد األوزون من  23.22(أي طن من ق تنف درات اس طن من ق

دروكلوروفلوركبون دروكلوروفلوروكربون 12.05و  22-الهي اد األوزون من الهي تنف درات اس ب  141-طن من ق
ابقة الخلط الم من في البوليوالت الس توردة)، بفعالية إجمالية من حيث التكلفة تبلغ المتض  / دوالر أمريكي 19.07س

  . 5على النحو الموجز في الجدول  كيلوغرام

  الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش كما تم تقديمهاانية من خطة إدارة إزالة المواد للمرحلة الث : التكلفة اإلجمالية 5الجدول 

إزالة  المادة طن متري
  الهيدروكلوروفلوروكربون

التكلفة (دوالر 
  أمريكي)

من  الفعالية
حيث التكلفة 

(دوالر 
  م)أمريكي/كغ

طن من قدرات  طن متري
استنفاد 
  األوزون

ركات في قطاع تكييف ت ش تحويل س
  الهواء

 25.59 7,953,380 17.09 310.78 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

ركة واحدة في قطاع رغاوي تحويل ش
  البوليوريثان*

دروكلوروفلوروكربون ب141-الهي
ابقة  من في البوليوالت الس المتض

 الخلط المستوردة

109.54 12.05 1,049,766 9.52 

 4.8 534,680 6.13 111.39 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  أنشطة خدمة التبريد
    600,000  غير متوفر  غير متوفر غير متوفر  وحدة تنفيذ ورصد المشاريع

 19.07 10,137,826 35.27 531.71  المجموع
  * غير مؤهل للتمويل
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

مرحلة وء الاألمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضاستعرضت   -34
اد ات والمب اس ي ة  ئاألولى والس دد األطراف،التوجيهي دوق المتع ن ة  للص ل إزال ايير تموي ك مع ا في ذل بم

 روفلوروكربونيةالهيدروكلوواد الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم
  .2020-2018) وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 74/50(المقرر 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك

تهالك في بنغالديشأعربت   -35 تهالك في عام  .األمانة عن قلقها إزاء اتجاه االس  63.90الغ الب 2016وكان االس
ستنفاد طن ستنفادطن  62.96البالغ  2017األوزون واالستهالك التقديري في عام  من قدرات ا ألوزون، ا من قدرات ا

موح به وهو تقريباً  تهالك المس توى االس تنفاد األوزون طن م 65.39عند نفس مس نتن قدرات اس مع  و ين.لهاتين الس
 نخفاضما يمثل ا ، أيوزونألد استنفادرات اقن مطن  50.86لی إ 2018م في عاك الستهالل ايصأن قع ولمتن ام، كلذ

ً . و2017م عاك ستهالن اعلمائة افي  22بنسبة  يحا تويات ال طلبت األمانة توض  تخفيض هذهعن كيفية تحقيق البلد لمس
مشروعات مع تنفيذ الووما بعده ؛  2018 قوي للتراخيص والحصص في عام نظام ستطبقأن الحكومة ئديبي وأفاد اليو
تثما ات االمرحلة الثانية بموجبرية المقترحة االس تكون الحكومة قادرة على تحقيق مزيد من التخفيض لدائمة في ، س
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.استهالك 

ط لخلالسابقة ت االوليولبافي ن لمتضمب ا14-ون برکوروفلوروکلدرولهيك اتهالسدة ايازً يضاأألمانة االحظت   -36
ار و .وردةلمستا جيل  اليوئنديبيأش ؛  2012ام هذه المواد اعتباراً من ع من وارداتالإلى أن الحكومة بدأت في تس
والطلب ب السائل 141-اد الهيدروكلوروفلوروكربونة بسبب الحظر المفروض على استيرسيستمر الطلب في الزيادو

اور مو .على رغاوي العزل في البلد تهالك من خالل التش اف طرق للحد من هذا االس تكش تقوم الحكومة باس ع س
  .الصناعة

  لمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردةب ا141-الهيدروكلوروفلوروكربون أهلية استهالك

ارت األمانة إ  -37 تهالك الهيدروكلوروفلوروكربونأش ابقة الخلط 141 -لى أن اس من في البوليوالت الس ب المتض
تهالك، بما  ات المجمعة في االس توردة المدرج في المرحلة الثانية إلزالته لم يكن جزئاً من نفطو البداية للتخفيض المس

تيراد من عام  جيل االس تهالك لتلك المادة. تم تس روع  2012أنه لم يكن هناك من اس فقط. وبالتالي، فإن مكون المش
ة  ة إلزال اني ة الث اد األوزون) من  12.05طن متري ( 109.54الوارد في المرحل تنف درات اس طن من ق

توردة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون ابقة الخلط المس من في البوليوالت الس ياً مع ب المتض غير مؤهل للتمويل تمش
وأبلغت األمانة اليوئنديبي أنه لن يتم إدراج هذا الطلب في المرحلة الثانية من خطة إدارة  7).3(ج) ( 61/47المقرر 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركربونية. 

  القضايا التقنية وقضايا التكاليف ذات الصلة بقطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء

ستخدام   -38 سبب ا ساءلت األمانة عن  شر 32-الهيدروفلوروكربون نولوجياوتكالبروبان تكنولوجيا ت كات من قبل 
داً  غيرة ج ات الص داً (والكمي غيرة ج اج الص ات االنت توي يرةً إلى مس نيع أجهزة تكييف الهواء، مش تص

تثمار المطلول للتحويل بالمرتبطة  22-للهيدروكلوروفلوروكربون ركات، األمر الذي قد ال يبرر االس ها) لبعض الش
تندان على غازات تبريدالذي يدخل التقنيتين. فض تعال،  الً عن ذلك، بالنظر إلى أن التقنيتين المختارتين تس قابلة لالش

ة وتدريب لفنيي الخدمة على المناول وق المحلية إدخال معايير ومدونات ممارس يتطلب إدخالهما إلى الس ة اآلمنة س
  تحويل هذه.لغازات التبريد هذه. وبالتالي، تم إبداء مخاوف بشأن استدامة عمليات ال

ار  -39 لمعدات تكييف الهواء ذات الحجم األكبر (أي  32-إلى أن التحويل إلى الهيدروفلوروكربوناليوئنديبي  أش
تخدام  1.5بقدرة تتجاوز  روري، بما أن هذه المعدات ال يمكنها اس حن األكبر،  البروبانطن تبريد) ض بب حجم الش بس

                                                 
-كلورفلوروكربوندراج في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها خطة قطاعية إلكمالة إزالة استخدام الهيدرو"كذلك إل 7

ة خطلمستوردة ضمن اب المتضمن في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردة، مع تغطية جدول التكلفة والتمويل، ومع مراعاة أن حصة البوليوالت 141
 كمياتأن  أساسعلى ، و2015م زمني بعد عاول جدر طاإلدعم في الى ج إقد تحتاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لة إدارة إزالشاملة لخطة ايجية تاالسترافي رج لتي لم تدوا المتضمن في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردةب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون
  ".لة للتمويلهمؤن لن تكو الهيدروكلوروفلوروكربونيةاد لموا
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بة للمعدات التي  وف على معدات التكييف ذات القدرة األعلى. وبالنس ريحة من الس وإلى أن هذه المنتجات تلبّي طلب ش
ً ر تصميمات المنتجات المثبتة دوليتوف مع اختيار البروبانيتم طن تبريد،  1.5لديها قدرة أقل من  ، ويتماشى مع سياسة ا

ار على ذلك وعالوةً  .الحكومة يعمل مع  اليوئنديبي، أش طة الت اليونيبإلى أنه س ميم أنش دريب والدعم التقني في تص
ليم المناولةمن أجل  ولقطاع الخدم تعال، وتنفيذ ة لغازات التبريد واآلمن ةالس ات القابلة لالش معايير ومدونات ممارس

وى علی مستدرات لمباامج دب اليوئنديبيوم کما سيق .القابلة لالشتعال غازات التبريدالخدمة الجيدة بما في ذلك استخدام 
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن مزء کجن لفنييدرات اقء بناب ويدرتن بشأ الشركات

ت األمانة واليوئنديبي ا  -40 لة بالتحويل ناقش ر التكاليف ذات الص ائل المتعلقة بعناص ركات الخمس لمس في الش
نيع أجهزة تكييف الهواء،  ميم المنتج واالختبارهي ولتص والتعديالت في منطقة تخزين وتوريد غازات  ،إعادة تص

المة  حن وتجميع غازات التبريد، ومعاينة الجودة واالختبار والتدريب، ومعاينة الس التبريد، والتعديالت في منطقة ش
شركات الست: الى اتفاق   وأنشطة البناء المدني. وتم التوصل شأن التكلفة اإلجمالية لل شركات الخمس التي ب سبة لل بالن

ميم وتطوير النماذج من  نّع أجهزة تكييف الهواء المنزلية والتجارية، إعادة تص دوالر أمريكي إلى  398,000تص
غازات التبريد من  160,000 عديالت في منطقة تخزين وتوريد  دوالر أمريكي إلى  643,000دوالر أمريكي، والت
ديالت 305,000 حن من  دوالر أمريكي، والتع ة الش دوالر  652,000دوالر أمريكي إلى  1,364,000في منطق

ية وأدوات التركيب من  مدن غال ال نة الجودة واألش دوالر  144,000دوالر أمريكي إلى  980,000أمريكي، ومعاي
كي، دوالر أمري 274,450دوالر أمريكي إلى  400,000والتدريب اآلخر ومعاينة السالمة والبناء المدني من أمريكي 

ركات التي لديها  .6على النحو المبيّن في الجدول  ابقة للش تناداً إلى الموافقات الس ر اس وقد تم تعديل تكاليف كل عنص
نيع أجهزة تبريد المباني، تم االتفاق على  غيرة التي تقوم بتص ركة الص بة للش قدرة ومنتجات وأحجام مماثلة؛ وبالنس

المة عند التكلفة اإلجمالية للتحويل بما في ذلك ش حاالت دوالر أمريكي، بما في ذلك تكلفة  60,000هادات الس
 الطوارئ. 

دوالر أمريكي ألدوات التركيب للخدمة الذي طلبته الشركات الخمس التي  540,000ناقشت الحاجة إلى مبلغ   -41
مها بمبلغ يتم خص نيع أجهزة تكييف الهواء واعتبرت أنها جزء من قطاع الخدمة، وأنه س دوالر  4.80 تقوم بتص

يبقى جزئاً من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كيلوغرامأمريكي /  حب الطلب ولكن س . وُس
  مع تمويل من مصادر من خارج الصندوق المتعدد األطراف.

  : تكاليف التشغيل اإلضافية المتفق عليها لشركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء*6الجدول 

تصميم الوصف  الشركات
النظام 
  والمنتج

نظام تخزين
وتوريد 

  الهيدروكربون

خط التجميع
  للشحن

مراقبة الجودة 
واألشغال 
المدنية 
وأدوات 
  التركيب

المساعدة الفنية 
والتركيب 

والتدريب والتحقق 
  من السالمة

المجموع 
  الفرعي

AC Bazaar 
Industries Ltd.  

 459,000 50,000 54,00077,000203,00075,000  مقدم
 199,000 42,500 20,00045,00080,50011,000 موافق عليه

Elite Hi-Tech  449,000 50,000 54,00077,000203,00065,000  مقدم 
 199,000 42,500 20,00045,00080,50011,000 موافق عليه

Supreme Air-
conditioning Co. 

 459,000 50,000 54,00077,000203,00075,000  مقدم
 199,000 42,500 11,000 80,500 45,000 20,000 موافق عليه

Unitech 
Products 

 431,000 50,000 65,000 203,000 77,000 36,000  مقدم
 199,000 42,500 11,000 80,500 45,000 20,000 موافق عليه

Walton Hi-Tech 
Industries  

 1,987,000 200,000 700,000 552,000 335,000 200,000  مقدم
 739,450 104,450 100,000 330,000 125,000 80,000 موافق عليه

Cooling Point 
Engineering  

 189,500 40,000 5,000 114,500 -                  30,000  مقدم
   موافق عليه

- 
                 - 50,000                  - 5,000 55,000 

 3,974,500 440,000 985,000 1,478,500 643,000 428,000  مقدم المجموع
 1,590,450 279,450 144,000 702,000 305,000 160,000 موافق عليه

 في المائة لحاالت الطوارئ. 10* باستثناء تكاليف تحويل المبادالت الحرارية و

ت أدرجت طلبات لتمويل عمليات تحويل مرافق   -42 ركات الس اً بأن أربع من بين الش أخذت األمانة علماً أيض
نيعها. ومن  رورية لتحويل عمليات تص تثمارات أخرى ض افة إلى اس ة بها، باإلض نيع المبادالت الحرارية الخاص تص

ركة  تهلك للمواد الهيدروكلوروفلوروكWaltonبينها، طلب ش ل إلى المبادالت يربونية، تمويل للتحو، وهي أكبر مس
ة  ة قنوات الذات الحراري ة ذات القنوات الميكروري ادالت الحراري ديبي أن التغيير إلى المب ت اليونئ ة. وأُبلغ الميكروي
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يتم النظر في تكلفة التعديالت  ،لذلكحديث تكنولوجي ؛ يُعتبر بمثابة  ركةة الخاص بالحراري تمرفق المبادالفي س  ش
Walton استعرضت األمانة تكاليف المبادالت الحرارية المدرجة في و .بابيواألن الزعانفأساس إعادة تصميم  على

تناداً إلىالطلب  اور مع  واس افية المؤهلة اليوئنديبيالتش أن التكاليف اإلض ، قدرت التكاليف اإلجمالية للتحويل في بش
ركات ذات قدرة م نيع المبادالت الحرارية أربع ش دوالر أمريكي  1,122,000بمبلغ  والزعانفألنابيب باؤهلة لتص

من، )7(الجدول  يةوأدوات ثني ، ومكابس الزعانف الزعانف قوالب التعديالت في تكلفة تض وأدوات  األنابيب الدبوس
عات، واألنابيبمعالجة نهاية  يةدوات األو قوالب الموس يل الرئيس حلقات والأنابيب الموزع إدخال ، وألنابيب التوص

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69.8الوثيقة  ، بما يتماشى مع تقديرات التكلفة الواردة فيالنحاسية

  : التكاليف اإلضافية المتفق عليها للمبادالت الحرارية في الشركات األربع لتصنيع أجهزة تكييف الهواء7الجدول 

  (دوالر أمريكي)التكاليف الموافق عليها  التكاليف المقّدمة (دوالر أمريكي)  الشركات
AC Bazaar Industries Ltd.225,000 200,000 
Elite High-Tech 225,000 93,000 
Unitech Products 225,000 200,000 
Walton Hi-Tech Industries1,300,000 629,000 

  في المائة. 10ال تشمل حاالت الطوارئ بنسبة  *

افية  -43 غيل اإلض ياً مع الم كيلوغرام دوالر أمريكي/ 6.30عند  تم اإلبقاء على تكاليف التش قرر تمش
  ).8(ج) ( 74/50

ركات الخمس  -44 افية الموافق عليها لتحويل الش تناداً إلى التعديالت أعاله، تبلغ التكاليف اإلض نعة  اس المص
نيع أجهزة تبريد المباني،  ركة تص لـ إزالة  نم ما يرتبط بها دوالر أمريكي مع 4,919,666ألجهزة تكييف الهواء وش

تنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 17.09طن متري ( 310.79 ن حيث وفعالية م 22-طن من قدرات اس
  .8، على النحو المبين في الجدول كيلوغرام دوالر أمريكي/ 15.83بقيمة التكلفة 

  32-وتكنولوجيا الهيدروفلوروكربون البروبانولوجيا : التكلفة اإلجمالية الموافق عليها لتحويل قطاع تكييف الهواء إلى تكن8الجدول 

تكاليف راس االستهالك الشركة
  المال اإلضافية*

تكاليف التشغيل 
  اإلضافية

التكلفة اإلجمالية 
الموافق عليها 
  (دوالر أمريكي)

من حيث  الفعالية
التكلفة (دوالر 

  م)أمريكي/كغ
طن من قدرات طن متري

 استنفاد األوزون
AC Bazar Industries Ltd.24.72 1.36 434,650 155,749 590,399 23.88 
Elite Hi-Tech 21.46 1.18 316,950 135,204 452,154 21.07 
Supreme Air-
conditioning Co.

24.97 1.37 214,650 157,330 371,980 14.90 

Unitech Products15.13 0.83 434,650 95,338 529,988 35.02 
Walton Hi-Tech 
Industries

222.15 12.22 1,500,795 1,399,526 2,900,321 13.06 

Cooling Point 
Engineering

2.35 0.13 60,000 14,824 74,824 31.80 

 15.83 4,919,666 1,957,971 2,961,695 17.09 310.78  المجموع الفرعي

  * تشمل تكاليف المبادالت الحرارية.

دّم   -45 ع ًثابتا ًمازالتش ايدمة بنغالوحکلم تق داتج نتاظر إئح لحوال بوض ة علىواء لهف اتکيي مع ائم  الق
اتل يوتحد بع 22-ون برکوروفلوروکلدرولهيا رك بلغ  وأ 79/25.9رر لمقافي وب لطلمو النحاعلی ، دةلمستفيا الش
ديبيألمانة ا تبلغأو. 2024م في عاون ضعه سيکن ويمکظر حر بکن أألمانة بأايبي دئنوليا علی  ظر لحن ابأ اليوئن
لوائح تحد بعمه دينبغي ، وتكييف الهواءع اطفي ق 22 - نوبرکوروفلوروکلدرولهيالة إزامة داالستروري ضراد الستيا

تيراد وبيع أجهزة  على إحداث االحترار  المرتفعةذات القدرة  على غازات التبريد تكييف الهواء القائمةأو تحظر اس
ة ذلك فيليوئنديبي وأفاد ا .العالمي ل مناقش تواص طة التي  أن بنغالديش س يتمما يتعلق باألنش تنفيذها بموجب تعديل  س
  .كيغالي

                                                 
لمقرر (ا 290-ناحتساب مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع المبادالت الحرارية في الشركات التي تتحول إلى تكنولوجيا الهيدروكربو 8

76/51.(  
مويل لخطط اإلزالة الكاملة للمواد أن تدرج، عند إعداد طلبات الت 5العاملة بمقتضى المادة طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والمنفذة مع البلدان  9

وروفلوروكربونية في ذلك الهيدروكلوروفلوروركربونية في قطاع التصنيع، التدابير التنظيمية الضرورية لضمان استدامة اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكل
  ي تحظر استيراد و/أو استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروركربونية.القطاع المحدد، مثل السياسات الت
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  القضايا ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

الستصالح ، ال سيما مرفق اةبقطاع الخدم ذات الصلةالمشروع  عناصرألمانة توضيحات إضافية عن طلبت ا  -46
طة قطاع الخدم ركات ةوربط أنش نيع أجهزة بتحويل ش ح تكييف الهواء وتبريد المباني. وأ تص أنه خالل اليونيب وض

ريحة األولى من المرحلة الثانيةال الح ؛ ش تص روع االس وق لمش يتم تحليل ظروف الس يتم تطوير نموذج و، س لعمل لس
لحة حاب المص اور مع مختلف أص ة الجدوى هذهوب .بالتش يتم تقديمناًء على نتائج دراس ترداد في  ، س طلب لمركز االس

تقبلية ريحة مس ح  .ش ات الفنية و اليونيبكما أوض س دار الأن تدريب الفنيين وبناء قدرات المؤس هادات إص  للفنيينش
يكون أولوية في المرحلة الثانية طة  .س يتم دمج هذه األنش منوس ة بخطط  ض مان اإلزالة الخاص نيع لض ركات التص ش
تدا يتم تنفيذ اإلدخال المنتظم واآلمن والمس وق ؛ كما س تعال في الس دار  تجريبي برنامجم للغازات القابلة لالش إلص

هادات ألخذ في  الخدمة مع ع اخطة عمل منقحة لقطا اليونيبم قد، وراتلمشاالى إ داً ستناوا). فنيين 40للفنيين ( الش
 6.92ما يزتبط بها من إزالة لـ دوالر أمريكي، مع  534,680إجمالية قدرها عليها بتكلفة  الموافقات لتغييرر االعتباا

ننفاد األوزون (أي  تنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.77طن من قدرات اس و  22-طن من قدرات اس
   ب).142-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 5.15

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل  -47 وروفلوروكربونية لنبغالديش طلباً لوحدة لم تتض
رح اليوئنديبي أنه  روع. وش طة المتعلقة بالمش اريع ؛ حيث أن وحدة األوزون الوطتية تدير األنش د المش تنفيذ ورص
اريح من أجل تنفيذ  د المش اء وحدة لتنفيذ ورص اريع في المرحلة الثانية، يجب إنش تناداً إلى احتياجات تنفيذ المش اس

طة قطاع اس، تم االتفا  أنش نوات. وعلى هذا األس بع س نيع وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، على مدى فترة س تص
اريع (أي ثمانية في المائة من إجمالي التكاليف  436,348على تمويل بقيمة  د المش دوالر أمريكي لوحدة تنفيذ ورص
  الموافق عليها).  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة تكلفة 

ة   -48 دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ة من خط اني ة الث ا للمرحل اليف الموافق عليه تبلغ التك
ة  5,890,694لنبغالديش  اد األوزون على النحو الموجز في  24.01دوالر أمريكي، إلزال تنف درات اس طن من ق

لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تلتزم الحكومة . وبالموافقة على المرح9الجدول  ثانية من خطة إدارة إزا لة ال
بة  ية بنس تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون اس بحلول  67.5بخفض اس ئة من خط األس ما كانون  1في ال

ارة إلى أنه في المرحلة األولى، كان البلد قد التزم بخفض 2025الثاني/يناير  تنفاد  24.53، مع اإلش طن من قدرات اس
بة  اس الخاص  30األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أي ما يعادل خفض بنس في المائة من خط األس

  بها.

  : التكاليف الموافق عليها للمرحلة الثاثية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش9الجدول 

التكلفة (دوالر  إلزالةا المادة  القطاع/العنصر
  أمريكي)

من حيث  الفعالية
التكلفة (دوالر 

  م)أمريكي/كغ
طن من قدرات  طن متري

  استنفاد األوزون
 تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء
ة ل إلزال وي ح ت روع ال مش

دروكلوروفلوروكربون في  22-الهي
  ست شركات للتصنيع

-الهيدروكلوروفلوروكربون
22  

310.78 17.09 4,919,666 15.83 

  قطاع الخدمة
دعم التدريب لقطاع الخدمة وسلطات

  اإلنفاذ، ومساعدات إنفاذ السياسات
-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 
32.16 1.77 534,680 4.80 

-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب142

79.23 5.15 

   6.92 111.39  المجموع الفرعي (قطاع الخدمة)
  436,348     المشاريعوحدة تنفيذ ورصد 

 13.95 5,890,694 24.01 422.17  المجموع

  األنشطة المقررة للشريحة األولى

تنفذ   -49 ريحة األول س . 2020دوالر أمريكي، حتى عام  2,502,405بمبلغ  ى من تمويل المرحلة الثانية الش
طة التالية :و تنفذ األنش نيع أجهزة تكييف الهواء  س ركات الخمس لتص راء المعدات لتحويل الش إطالق عملية تحديد وش
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؛ وشراء أجهزة التعرف ومعدات التدريب  32-الهيدروفلوروكربون /البروبانوشركة تصنيع أجهزة تبريد المباني إلى 
  ؛ وإنشاء وحدة لتنفيذ ورصد المشاريع.

  التأثير على المناخ

ب ع 10يقدّم الجدول   -50 نيع أجهزة تكييف الهواء، محتس ر التأثير على المناخ في قطاع تص اس المؤش لى أس
  المناخ. المنقح للتأثير المتعدد الجوانب على

  : التأثير على المناخ في قطاع تكييف الهواء10الجدول 

ةمالحظة:  المدخالت ةجميع البيانات المعروض تخاص تبالحالة التي فحص األداء  فيختل دق؛ عن أداء بديل واحد  عامةمعلومات  وليس
 .اختالفا كبيرا بحسب الحالة

 معلومات عامة 
  بنغالديش ]-[  البلد 
و  Eliteو  Supremeو  AC Bazaarو  Walton ]-[ بيانات الشركة (االسم والمكان) 

Unitech  وCooling Point 
  التبريد المنزلي والتجاري [قائمة] اختيار نوع النظام 
 معلومات التبريد العامة 
ذي  لوروكربون ال دروكلوروف هي ل ا

  سيستبدل
  22-الهيدروكلوروفلوروكربون ]-[

  غمك 1.14م ؛ المتوسط لكل كغ 5.18إلى  1.09 ]كيلوغرام[ كمية الغاز حسب الوحدة 
  272,905 ]-[  عدد الوحدات 
  طن تبريد 5إلى  1 [كيلووات]  قدرة التبريد 
 ئةعلى البيأقل قدر من التأثيرلديهاختيار بديل  
  0 [%] حصة الصادرات (جميع البلدان) 
 حساب التأثير على المناخ 
د إن  ل (ألكثر من واح دي ازل الب الغ

  إمكن)
ون R-410A [قائمة] رب وروك ل دروف ي ه ؛  32-؛ وال

  290-والهيدروكربون
ب الناتج بمثابة التأثير على المناخ الناجم عن الناتج ، 22-نظم التبريد خالل فترة حياتها مقابل الهيدروكلوروفلوروكربونمالحظة: يحس

   على أساس الكمية المنتجة خالل عام واحد. ويمكن أن يكون هناك نواتج إضافية/مختلفة
   البلد 
 ى المناخأقل قدر من التأثير عللديهاالتكنولوجيا البديلة التيتحديد  
لديهلبدائل لتحديد البديل الذيقائمة ا 

  المناخ علىأقل قدر من التأثير 
ل =[ال قائمة المختارة األفض

ى   بة (االنحراف األقص النس
ة وي ئ م ن ) ال ع

  )]الهيدروكلوروفلوروكربون

  )%34-( البروبان
  )%24-( 32-الهيدروفلوروكربون 
  22-الهيدروفلوروكربون 
 R-410A +)3(%  
 حساب التأثير على المناخ 
  فقط)للعلم(بمرور الوقتالوحدة حسب  
                                                                                            [كيلووات في الساعة] استهالك الطاقة 

296,193  
اني )المادة(المباشر على المناخالتأثير   افئ ث [كيلوغرام من مك

 أكسيد الكربون]
                                                                                           
813,811  

اخ  ر على المن اش أثير غير المب الت
 في البلد (الطاقة):

اني افئ ث [كيلوغرام من مك
 أكسيد الكربون]

                                                                                           
1,773,824  

اخ  ر على المن اش أثير غير المب الت
 (الطاقة): المتوسط العالمي

اني افئ ث [كيلوغرام من مك
 أكسيد الكربون]

0 

  2,587.635 حساب التأثير على المناخ قبل التحويل 
  R-410A  غاز التبريد البديل األول 
ر (بعد التحويل  مجموع التأثير المباش

 خط األساس)* –
يد [طن من مكافئ ثاني أكس

 الكربون]
                                                                                           
40,979  

يد (البلد)**التأثير غير المباشر  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
26,096  

يد التأثير غير المباشر (خارج البلد)**  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
-    

يد مجموع التأثير غير المباشر  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
26,096  

يد مجموع التأثير  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
2,654,710  

  32-الهيدروفلوروكربون  غاز التبريد البديل الثاني 
د  ر (بع اش أثير غير المب مجموع الت

 خط األساس)* –التحويل 
يد [طن من مكافئ ثاني أكس

 الكربون]
                                                                                           
(543,442) 
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يد التأثير غير المباشر (البلد)**  [طن من مكافئ ثاني أكس
 ن]الكربو

                                                                                           
(88,020) 

يد التأثير غير المباشر (خارج البلد)**  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
-    

يد مجموع التأثير غير المباشر  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
(88,020) 

يد مجموع التأثير  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
1,956,173  

  290-الهيدروكربون  غاز التبريد البديل الثالث 
د  ر (بع اش أثير غير المب مجموع الت

 خط األساس)* –التحويل 
يد [طن من مكافئ ثاني أكس

 الكربون]
                                                                                           
(812,867) 

يد مجموع التأثير غير المباشر (البلد)**  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
(54,794) 

ر (خارج  مجموع التأثير غير المباش
  البلد)**

يد [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
-    

يد مجموع التأثير غير المباشر**  [طن من مكافئ ثاني أكس
 الكربون]

                                                                                           
(54,794) 

يد مجموع التأثير  [طن من مكافئ ثاني أكس
 لكربون]ا

                                                                                           
1,719,975  

  بالمادة.الفرق في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة لالنبعاثات ذات الصلة *التأثير المباشر: 
ر:  تهالك :الفرق في التأثير بين التكنولوجيا البدلية وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون بالنس** التأثير غير المباش لة باس بة لالنبعاثات ذات الص

 دى توليد الكهرباء.كسيد الكربون لأثاني منالطاقة

تبدال الهيدروكلوروفلوروكربون  -51 وف تؤدي عملية اس في قطاع  32-دروفلوروكربونبالبروبان والهي 22-س
اس البالغ  1,730,798تكييف الهواء إلى تجنب انبعاثات  يد الكربون (أي من خط األس طن متري من مكافئ ثاني أكس

يد الكربون إلى  2,587,635 يد  856,837طن متري من انبعاثات مكافئ ثاني أكس طن متري من مكافئ ثاني أكس
  الكربون). 

تخفع عالوةً   -52 ك، س ةلى ذل ط ة ض أنش دة الفني اع ة المس ة في خط ة ا المقترح لمواد إدارة إزال
، وإنفاذ عمليات الرقابة على األفضل تضمن إدخال ممارسات الخدمةالتي تقطاع الخدمة لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

تخدم 22 - الهيدروكلوروفلوروكربونكمية الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون، من  . في خدمة التبريد المس
فرو وف يس ات التبريد الى  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون كل كيلوغرام من س ين ممارس لم ينبعث نتيجة لتحس

  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 1.8 وفورات تبلغ نحو

  التمويل المشترك

مرافق التصنيع الخاصة بها بما سوف تتحمل شركات التصنيع الست التكاليف اإلضافية، إن وجدت، لتحويل   -53
افية متعلقة باعتماد ). المتزايدة، التكاليف غير التكاليف في ذلك المبادالت الحرارية (أي طة إض وقد تكون هناك أنش

ادر أخرى للتمويل. وفي هذه المرحلة، من  ة على إحداث االحترار العالمي من مص التقنيات ذات القدرة المنخفض
  .تمويل المشتركالصعب تقييم تكاليف ال

  2020-2018خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

نفيذ المرحلة الثانية من خطة دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة لت 5,890,694يطلب اليوئنديبي مبلغ   -54
ل بالغة  المطلوبة وتزيد القيمة اإلجمالية. يةة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونإدارة إزا دوالر أمريكي  4,991,080ال

دوالر أمريكي عن المبلغ الوارد في خطة  4,101,420، بمقدار 2020-2018 ي ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترةبما ف
  .2020إلى  2018لألعمال للفترة من 

 مشروع االتفاق

روع االتفاق بين حكومة ي  -55 من الجدول األول بهذه الوثيقة مش ية إلزالة المواد واللجنة التنفيذ بنغالديشتض
  .يةة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالهيدروكلوروفلوروكربونال
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في ما يلي:  -56

الهيدروكلوروفلوروكربونية توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الماد أّن   )أ(
تهالك المواد 2025إلى  2018لبنغالديش للفترة  بة الهيدروكلوروفلوروكربون لخفض اس  67.5ية بنس

ة ائ اس في في الم ة األس ام  من خط ألف من  6,334,430، بمبلغ 2025ع دوالر أمريكي، يت
بالغة  5,356,014 لة ال لدعم للوكا ئد تكاليف ا نديبي دوال 374,921دوالر أمريكي زا ر أمريكي لليوئ

  دوالر أمريكي لليونيب؛ 68,815دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  534,680و
 
 أن تحاط علما بالتزام حكومة بنغالديش بما يلي :   )ب(

 
سبة  )1( ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بن في المائة من خط األساس  67.5تخفيض ا

 ؛ و2025بحلول عام 
 
ع  )2( ي ن ى تص ل ر ع ظ رض ح ى ف ل دة ع م ت ع م واء ال ه ف ال ي ي ك زة ت ه راد أج ي ت واس

دروكلوروفلوكربون ل إلى  22-الهي د تص درة تبري د بحلول  1.5بق انون  1طن تبري ك
 ؛ 2024الثاني/يناير 

 
م  أن  )ج( اد األوزون من طن من 24.01تخص تنف درات اس دروكلوروفلوروكربونالموا ق ة من د الهي ي

 الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛االستهالك المتبقي من 
 
ة توافق  أن  )د( اق بين حكوم روع االتف تهالك المواد  بنغالديشعلى مش ة لخفض اس ذي ة التنفي واللجن

واد   م ة ال ة إدارة إزال ط ن خ ة م ي ان ث ة ال ل رح م ل ا ل ق ة وف ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ال
 قة ؛ وفي المرفق األول بهذه الوثي ةالهيدروكلوروفلوروكربونية الوارد

 
واد أن   )ه( م ة ال ة إدارة إزال ط ن خ ة م ي ان ث ة ال ل رح م ن ال ى م ة األول ح ري ى الش ل ق ع واف ت

ريحة بمبلغ قدره  لنبغالديشالهيدروكلوروفلوروكربونية  دوالر  2,698,706وخطة التنفيذ المقابلة للش
 والرد 149,968البالغة  الدعم للوكالةتكاليف  زائد دوالر أمريكي 2,142,405، يتألف من أمريكي

نديبي، وأمريكي  غة  360,000لليوئ بال لة ال لدعم للوكا كاليف ا ئد ت دوالر  46,333دوالر أمريكي، زا
 أمريكي لليونيب.
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  األولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بنغالديشحكومة اتّفاق بين مشروع 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بنغالديش يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 23.61[ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  في هذا االتفاقألف ("األهداف والتمويل") 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 
د األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّ 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  4.5.3و  4.4.3و 4.3.3و 3-2-4، و3-1-4 الصفوففي لكل مادة 

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

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

الهيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.اله التحقيق المشار إليه أع

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5
 الزمني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدولعلى األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها رامج القطرية الب تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليها سابقا يزيد عن الشريحة 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .حالة الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة فيه في

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. ةالمحددألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل 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 االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة  ليات إعادةعم  )أ(
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

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

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

  ؛موافق عليها

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل  ؤديت
 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
فيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبالغ اللجنة التن

 الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
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نشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أ
 ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛2007

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
ية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد الهيدروكلوروفلوروكربون

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 
والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل 

تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  مجدية التكلفة
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الإطار  أو البلد في المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب   )أ(
 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  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إلية الشاملة يوافق البلد على تحمل المسؤول .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون يعلى أن  اليونيبوافق والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال[ وكالةالو[

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

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

التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم وتوافق اللجنة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2 الصفينالمحددة في 
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 عدم االمتثال لالتفاق

في الصف  في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى 
للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته وضعه وفقاً لجدول زمني منقح 

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب  -7دّدة في التذييل بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
ات السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرار

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية اليوئنديبي و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكالة المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاصالمتعاونة 

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2ك في التذييل االستهال

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1فقرات الفرعية وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في ال

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا االتفاق. وكافة المصطلحات الم

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

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

  المـوادألف:  -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  45.42 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  21.23 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.72 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.21 األولى جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 72.65    المجموع
  
  

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع  2025  2024  2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
قدرات استهالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون)

65.39 65.3
9 

47.22 47.2
2 

47.22 47.2
2 

47.2
2 

 غير متوفر 23.61

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  2.1
قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 استهالك األوزون) 

50.86 50.8
6 

47.22 47.2
2 

47.22 30.5
0 

26.5
0 

 غير متوفر 23.61

) اليوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
 (دوالر أمريكي)

2,142,40
5 

0 2,142,40
5 

0 1,071,20
4 

0 0 0 5,356,01
4 

 374,921 0 0 0 74,985 0 149,968 0 149,968 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 المتعاونة (اليونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2

 (دوالر أمريكي)
360,000 0 0 0 120,400 0 0 54,28

0 
534,680 

 68,815 6,986 0 0 15,496 0 0 0 46,333 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

2,502,40 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
5 

0 2,142,40
5 

0 1,191,60
3 

0 0 54,28
0 

5,890,69
4 

 433,736 6,986 0 0 90,481 0 149,968 0 196,301 (دوالر أمريكي)  الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  2.3
2,698,70  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

6 
0 2,292,37

4 
0 1,282,08

4 
0 0 61,26

6 
6,334,43

0 
 

 18.86     المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 3.48     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة  22-[الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 23.08     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤهل   22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.00     المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب -141 مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 20.2     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 1.03     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  ب141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
من قدرات استنفاد باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 142-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

  األوزون)
   5.15 

 0.57     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤهل المتبقي 142-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  123-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.21     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  123-استهالك الهيدروفلوروكربون  3.4.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  124-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون  1.5.4
 0.07     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.5.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  124-استهالك الهيدروفلوروكربون  3.5.4

  2018كانون الثاني/يناير  1حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 

  ب السائل.141-ب هو صفر بما أن الحكومة فرضت حظراً على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-** استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 
   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/23 
Annex I 

 

6 

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

 ة المحددة فيـي السنف الثانيٍ اع ـعليه في االجتمالمقبلة للموافقة سيجري النظر في تمويل الشرائح  .1
 ألف.-2 لـالتذيي

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

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

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

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

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

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
التنفيذ (خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من هذا االتفاق، أو  7 األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةتخصيص 

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
ف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خال في(ب) 5لفقرة الفرعية ل

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

  عنها؛

مع إبراز الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة،  خاللوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )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
على الخطة الشاملة وأن يقدم  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتد الوصف . كما ينبغي أن يحدالتقويمية

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي تفسيرا لها
  ؛بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

نفيذ السنوية المقدمة ط التخطو 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   (ه)

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

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار  وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة  (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

  األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
على أساس التدقيق في ستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولةً عن الرصد اإلجمالي. وسيتم رصد االستهالك   .1

، من المستوردين لصلة مع البيانات التي يتم جمعها، حسب االقتضاءالبيانات التي يتم جمعها من اإلدارات الحكومية ذات ا
ً وستكون وحدة . والموزعين والمستهلكين ذوي الصلة عن اإلبالغ وستقدم التقارير التالية  األوزون الوطنية مسؤولة أيضا

  :في الوقت المناسب
  

 األوزون؛ أمانة إلى تقديمها يجب التي المواد استهالك عن السنوية التقارير  )أ(
  

ألطراف؛ التقارير السنوية عن تقدم تنفيذ هذه االتفاقية التي يجب تقديمها إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ا   )ب(
 و

 
  التقارير ذات الصلة بالمشاريع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية.  )ج(

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

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

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

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

المرتبطة بها  الشرائحالتنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة إلى اللجنة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح 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) و1لمقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية ا

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
ة . ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك  المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم
  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)
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ة بالشفافية واإلبالغ الدقيق ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسم  (ط)
  عن البيانات؛

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

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

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

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

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

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

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

بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها  .2
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

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

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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

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

ً  490.7من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1 عن كّل  دوالراً أمريكيا
من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

، على أساس الفهم بأن الحد األقصى ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي 

 يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

رحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (م .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما 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 تقرير قطاع ما، 

 ت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.أو إذا كان

  


