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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوآـول مونتريــال 
  الســتون و لثالثااالجتمـــاع 
  2011 نيسان/أبريل  8 - 4 مونتريال،

 
  
  
 

  ةــإضاف

  الصين: وعاتمقترحات مشر
  :تصدر هذه الوثيقة لألغراض التالية  

  
 :ورقتي تقييم المشروعات الخاصتين بهمااستبدال ين التاليين ومعلومات إلى مقترحي المشروع إضافة •
  
واء          • ف اله د وتكيي اعي التبري ي قط ة ف واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إلزال ة قطاعي خط

  )2015واالمتثال عام  2013المرحلة األولى لعام (الصناعيين والتجاريين 
 اليوئنديبي

 اليونيدو  في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 22-نإدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربوخطة  •
 
 :مكررا 33الفقرة  إضافة •
 

قدمت الوآالة الرئيسية، اليوئنديبي، إلى األمانة مشروع اتفاق للخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد   مكررا 33
مشروع االتفاق على النحو وقد أرفق . الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين يتوقع أن يشمل القطاعات ذات الصلة
  .المقدم به إلى األمانة لعلم اللجنة التنفيذية وليشكل أساسا للمناقشة بشأن إبرام اتفاق
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  متعددة السنوات مشروعات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوآالة عنوان المشروع: أوال

  دخطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع التبري

 )المرحلة األولى(وتكييف الهواء الصناعي والتجاري 

 اليوئنديبي

 
 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا
مكافحة  الرغاوي االيروسول يةالمادة الكيميائ

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 التصنيع
استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استهالك 
القطاع

  خدمة تصنيع  
 6.0    2.0 4.0    123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 6.1    6.1     124-الهيدروآلوروفلوروآربون
          133-الهيدروآلوروفلوروآربون

 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-وروفلوروآربونالهيدروآل
          142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1.0   1.0      ج أ225-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.0   0.0      ج ب225-الهيدروآلوروفلوروآربون

 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك : رابعا
 غير معروف نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستهالك المؤهل للتمويل 
  :الباقي 1.7 :بالفعل ووفق عليه

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليوئنديبي
المستنفدة 
لألوزون 

باألطنان من (
قدرات استنفاد 

  )األوزون

98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 548.0 

التمويل 
بالدوالرات (
 )ألمريكيةا

400 800 24 400 800 24 400 800 24400 800 24400 800 24000 778 13 0 0 0 0 000 780 137 

 

  المجموع  2016 2015 2014 2013 2012 2011   بيانات المشروع: سادسا
-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح حدود االستهالك بموجب بروتوآول مونتريال

10%  
-ألساسخط ا

10% 
 غير متاح

باألطنان من قدرات استنفاد (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزون

 غير متاح 17 190.0 17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير متاح غير متاح

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 )بالدوالرات األمريكية(

 فيلاتك اليوئنديبي
  المشروع

000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 780 12 000 780 137 

  10 333 958500 500 1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000 تكاليف الدعم

 137 780 000 12 780 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000)بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  10 333 958500 500 1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

 148 113 500 13 738 500 26 875 000 26 875 000 26 875 000 26 875 000 26 875 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا
 )بالدوالرات األمريكية(  تكاليف الدعم )بالدوالرات األمريكية(  األموال المطلوبة الوآالة
 1 875 000 25 000 000 اليوئنديبي

 

 حسب المبين أعاله) 2011(لشريحة األولى الموافقة على تمويل ا :التمويل المطلوب
 للنظر فيها إفراديا :توصية األمانة
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 :مكررا 202الفقرة  تضاف •
  مؤشر المناخ

أجري حساب لألثر الواقع على المناخ من خالل المكونات االستثمارية للمرحلة األولى من   مكررا 202
التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري،  زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعخطة إدارة إ

  .9وترد النتيجة في الجدول . وذلك باستخدام مؤشر الصندوق المتعدد األطراف لتأثير المناخ

  في قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاريمؤشر المناخ :  9الجدول 
  المجموع    المدخالت

              عام
   الصين  ]- [  البلد
  خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ]-[  )االسم، الموقع(ات الشرآة بيان

تجميع مصانع تكييف   ]قائمة[  اختر نوع النظام
  الهواء

تجميع مصانع تكييف   تجاري تجميد في الموقع
  الهواء

    

              معلومات عامة عن التبريد
-روفلوروآربونهيدروآلو  ]- [  الهيدروآلوروفلوروآربون المستبدل

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
  

  -  - - 23.00 33.77 ]آجم[  آمية غاز التبريد في الوحدة
  245 956  7 692  117 723  6 522  114 019  ]- [  عدد الوحدات
    96.0  96.0  96.0  96.0  ]آيلووات[  قدرة التبريد
              ل الذي يحدث أدنى أثر بيئياختيار البدي

  -  - - - - ]في المائة[ )جميع البلدان(الحصة من الصادرات 
          

              المناخعلى تأثير الحساب  
    أ 134-ر  أ 410-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  ]قائمة[  )يمكن أآثر من غاز واحد(الغاز البديل 

  

  ةمالحظ
  .عن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء اختالفا آبيرا تبعا للحالة عامةمعلومات ليست بالحالة قيد الدراسة و خاصةجميع البيانات المبينة 

، على22-روآربونتحسب المخرجات باعتبارها التأثير المناخي لنظم غازات التبريد خالل فترة صالحيتها مقارنة بالهيدروآلوروفلو: مالحظة  المخرجات
  مختلفة/من الممكن أن توجد مخرجات إضافيةو. أساس الكمية المنتجة خالل سنة واحدة

      

       الصين    البلد
       تحديد التكنولوجيا البديلة ذات الحد األدنى من التأثير المناخي

البدائل لتحديد البديل الذيقائمة 
  يحدث أدنى أثر مناخي

=القائمة مرتبة، األفضل[
النسبة(أعلى القائمة   

المئوية لالنحراف عن
الهيدروآلوروفلوروآربون

[(  

- (أ  600-هيدروآربون
21(%  

-(أ  600-هيدروآربون  %)010(أ  600-هيدروآربون
21(%  

- (أ  600-هيدروآربون
16(%  

  

-(290-هيدروآربون
18(%  

   )%12- ( 290-هيدروآربون %)18- ( 290-هيدروآربون %)6-(290-هيدروآربون

- ( 32-هيدروفلوروآربون
10(%  

-(أ  134-هيدروفلوروآربون  %)3-(أ  134-هيدروفلوروآربون
5(%  

- (أ  134-هيدروفلوروآربون
5(%  

  

أ 134-هيدروفلوروآربون
) -5(%  

ج 407 - هيدرفلوروآربون  %)3-( 32-هيدروفلوروآربون
) -1(%  

ج 407 - هيدرفلوروآربون
) -0(%  

  

407 - هيدرفلوروآربون
  %)1-(ج 

-هيدروآلوروفلوروآربون22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون
22  

  

-هيدروآلوروفلوروآربون
22 

-(أ 410 - هيدرفلوروآربون  %)3-(ج  407 - هيدرفلوروآربون
5(%  

- (أ 410 - هيدرفلوروآربون
5(%  

  

أ410-هيدرفلوروآربون
) -5(%  

       %)5-(أ410-هيدرفلوروآربون

  
  حساب التأثير المناخي

  المجموع          ):للمعلومات فقط(للوحدة، على مدى صالحيتها 
-هيدروآلوروفلوروآربون 22-هيدروآلوروفلوروآربون 22-هيدروآلوروفلوروآربون22-هيدروآلوروفلوروآربون   

22  
  

  86 157 702 738  2 114 526 046  32 050 004 892  20 951 578 333  31 041 593 467  ]ساعة/آيلووات[  استهالك الطاقة
  15 768 243  266 059  7 261 336  1 132 200  7 108 648]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  )المادة(التأثير المناخي المباشر 

التأثير المناخي غير المباشر
  في البلد): الطاقة(

  89 029 625  2 185 010  33 118 338  21 649 964  32 076 313]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
التأثير المناخي غير المباشر

  المتوسط العالمي): الطاقة(
  -  -  -  -  -]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

              
        حساب التأثير المناخي للتحويل

    أ 134- ر  أ 410-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون    غاز التبريد المختار
- بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 

  )*خط األساس
  )5 391 185(  )53 125.0(  196 363.0  )760 368.0(  )4 774 055.0( ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

  2 677 504  )60 484.0(  1 887 588.0  170 934.0  679 466.0 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  ) **البلد(التأثير غير المباشر 
  -   -   -   -   -  ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[ )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 

  2 677 504  )60 484.0(  1 887 588.0  170 934.0  679 466.0 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  مجموع التأثير غير المباشر
ي أآسيدمجموع مكافئ ثان[  مجموع تأثير غاز التبريد المختار

  ]الكربون
)589 094 4(  )434 589(  951 083 2  )609 113(  )681 713 2(  

              
  290-هيدروآربون  290- هيدروآربون  290-هيدروآربون  290-هيدروآربون    غاز التبريد البديل 

بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 
  )*خط األساس -

  )264 844(  )7 228 183(  )1 127 031(  )7 076 192( ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
مجموع التأثير غير المباشر

  )**البلد(
  )23 959(  151 742  )225 534(  146 968 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

خارج(جموع التأثير غير المباشر م
  )**البلد

  -   -   -   -  ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
  )23 959(  151 742  )225 534(  146 968 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  **شر مجموع التأثير غير المبا

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع تأثير غاز التبريد البديل
  ]الكربون

)224 929 6(  )565 352 1(  )441 076 7(  )803 288(  

  .الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة لالنبعاثات المرتبطة بالمواد يختلف التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا: التأثير المباشر* 
ستهالك الطاقة عند توليد االختالف في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربونالمرتبطة با: التأثير غير المباشر** 

  .الكهرباء
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 :207ليقات التالية قبل الفقرة التعتضاف  •
اتخذ الطلب المقدم بخصوص قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري نهجا غير متوائم مع   -1

الحقا ومع أنه لم تقدم في البداية معلومات محددة بشأت الشرآات تقريبا، فقد قدمت . تقييم التكاليف اإلضافية
وأتاح هذا فهما أفضل فيما يتعلق .خصائص عدد من الشرآاتمعلومات عن  2011آذار /مارس 8بحلول 

  .امها الختيار الشرآات للتحويل، وسمح بتحديد نهج لتقدير التكاليفدباألهلية والمعايير الممكن استخ
. فيما يتعلق بالقابلية لإلضافة، حتى بعد تقديم البيانات اإلضافية غير أن الحساب ظل يشوبه الغموض  -2

تكاليف اإلضافية على أساس نهج عام بسبب االفتقار إلى بيانات محددة عن المنشآت، وهو أمر وتعين تقييم ال
يسبب مشكلة في ذاته ألن قابلية اإلضافة في إطار الصندوق المتعدد األطراف تدخل في االعتبار نوع المعدات 

إذ يمكن،على سبيل المثال، . م استبدالهاالمتوافرة بالفعل في المنشأة المعنية وما إذا آان يمكن إعادة تهيئتها أو يلز
ورغم ذلك،  .أن تكون الفروق في التكلفة آبيرة للغاية بين االستعاضة عن المعدات بغيرها وبين تحديث المعدات

  .حاولت األمانة أيضا أن تحرز بعض التقدم فيما يتعلق بحساب التكلفة اإلضافية
  م القيام بها، واألهلية لذلكتحديد أعداد عمليات تحويل مصنعي المعدات الالز

تستخدم األمانة المعلومات المقدمة من اليوئنديبي إلعادة تقدير عدد عمليات التحويل التي سيتعين   -3
ومن غير الواضح إلى أي مدى يمثل اختيار هذه الشرآات الهيكل العام . إجراؤها بموجب الخطة القطاعية

 159فيها ) في المائة من مجموع القطاع 5(شرآة  48عددها وتتعلق المعلومات المذآورة بشرآات . للقطاع
في المائة من  40حوالي ( 2008طنا متريا من غاز التبريد في عام  15 480خطا لإلنتاج وتمثل استهالآا قدره 

من غاز التبريد في العام، وأآبرها ) 2(وآانت أصغر الشرآات في القائمة تستهلك طنين ). استهالك القطاع
ولم تقدم أي معلومات عما إذا آان استهالك غاز التبريد المذآور هو في الواقع . طن 2 400

؛ غير أن هذا ليست له أهمية حقيقية للتقدير نظرا الستخدام المعلومات المقدمة 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
وال ل بصفة أعم؛ من عينة من الشرآات، بصفة خاصة، في تقدير أحجام خطوط اإلنتاج واألهلية العادية للتموي

ستقوم باستبدال خطوط المنشآت الواردة في المعلومات المقدمة  تآان يؤثر آثيرا في تقدير التكاليف ما إذا
ومن . وينطبق اعتبار مماثل على المنتجات التي يجري تصنيعها. إنتاجها أم أنه سيلزم تحديد شرآات غيرها

غراض التقييم أو أي مجموعة فرعية منها ال تمثل على وجه الشرآات التي اختارتها األمانة ألتكون الممكن أن 
الدقة ترآيز القطاع الفرعي المقترح في طلب الخطة القطاعية المقدم؛ ومع ذلك فإن الطلب لم يشمل أي حجج 
مقنعة للداللة على أنه ال يمكن تغيير هذا الترآيز، آما أنه ليس من الضروري أن تكون الشرآات التي 

مانة آأساس للتقييم هي التي تتلقى المساعدة؛ بل هي مجرد بيان لوجود شرآات من هذا القبيل في استخدمتها األ
قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، ومن الممكن اختيار شرآات أخرى مماثلة بدال منها خالل 

على استخدام ولذلك فإن األمانة عالجت استهالك غاز التبريد حسب الشرآات آمؤشر . التنفيذ
  .في الخطوط المعتادة بهذه الشرآات 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

ومن هذه . 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون امتري اطن 8 450ترمي الخطة القطاعية إلى إزالة   -4
طنا  167مسؤولة عن  5وفقا للمقترح، ستكون المنشآت المملوآة لبلدان غير عاملة بموجب المادة الكمية، 

وأتاحت آخر معلومات قدمها . طنا أخرى عن طريق المشروعات التدليلية 312يا، بينما تمت بالفعل إزالة متر
رنة بشرآات سبق لها تلقي التمويل تاليوئنديبي أيضا بعض الفهم لمستوى االستهالك وعدد خطوط اإلنتاج المق
متعدد األطراف سيدفع تكلفة تكنولوجيا ألغراض إزالة الكلوروفلوروآربون؛ وآان المفهوم آنذاك أن الصندوق ال

التصنيع المتطورة المرنة لقطاع التبريد التجاري والصناعي، مما يتيح لهذا القطاع أن يتحول عن استخدام 
الكلوروفلوروآربون إلى الهيدروآلوروفلوروآربون، وفي خطوة تالية، بدون تكلفة إضافية إلى تكنولوجيات 

وأشارت ". التي سبق تمويلها"هنا بعبارة  آتويشار إلى هذه المنش. رهاغير مستنفدة لألوزون بعد تواف
  .شرآات من القائمة هي منشآت سبق تمويلها 5المعلومات المقدمة إلى أن 

-معلومات تقطع الصلة جزئيا بين استهالك الهيدروآلوروفلوروآربونمن قبل وآانت األمانة قد تلقت   -5
لى أن إ، مما يشير 12-بين مشروع التحول عن الكلوروفلوروآربونلها وفي المنشآت التي سبق تموي اليوم 22

يخلو اآلن من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  12التصنيع السابق لسلع محتوية على الكلوروفلوروآربون 
وليس . خطوط إنتاج أخرىفي يتعلق فقط بتصنيع منتجات أخرى،  22-وأن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

غير أنه يحق للصندوق المتعدد األطراف أن يتوقع أن تقلل . األمانة أي وسيلة لتقييم صحة هذا االدعاء لدى



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1 
 
 

5 

الخبرة والقدرة التصنيعية غير المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون لدى هذه الشرآات بشكل آبير من 
مانة في افتراض خصم للكمية ولذلك فبدال من الحصول على معلومات أخرى، نظرت األ. حاجتها إلى الدعم

ولم تكن األمانة في موقف يتيح لها . في المائة على أساس آل شرآة على حدة 50المؤهلة لهذه الشرآات بنسبة 
تجنب استخدام المواد في أغراض التقدير الكمي لدرجة استخدام هذه الشرآات للدعم السابق تلقيه 

تجاتها أو في تحقيق نموها مؤخرا، وآال هذين السببين من الهيدروآلوروفلوروآربونية في حصة أآبر من من
  .شأنه أن يخفض العبء الواقع على عاتق الصندوق المتعدد األطراف خفضا آبيرا

وتبين . وحددت األمانة متوسطا الستهالك خطوط اإلنتاج بكل منشأة، ورتبت هذه المنشآت وفقا لذلك  -6
دودة من شرآات قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي منشآت في العينة المح 9خط إنتاج في  30 أن

في المائة من استهالك المنشآت  35المقدمة لألمانة تكفي لتناول استهالك القطاع، على افتراض أن  والتجاري
وستعالج خطوط اإلنتاج . ستجري إزالتها دون توفير تمويل) طنا 242يبلغ (األصغر حجما التي سبق تمويلها 

وقد تكون عدة منشآت من المذآورة . طنا من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 7 736هذه  30الـ
وتبلغ آمية . مؤهلة جزئيا فقط نظرا ألنه سبق تمويلها، آما أن عددا منها مؤهل جزئيا فقط ألن بها ملكية أجنبية

في المائة من االستهالك الذي  10.75طنا أو نسبة قدرها  857االستهالك غير المؤهل المرتبط بملكية أجنبية 
  .تتعين إزالته

  تكاليف تحويل الكباسات واألهلية لذلك
يبدو أن تحويل مصّنعي الكباسات ضروري لكفالة توفير المكونات والتكنولوجيا الالزمة لتحويل   -7

بيئيا لكل  ، الذي أدرج في الخطة القطاعية باعتباره من البدائل األرحم32- القطاع إلى الهيدروفلوروآربون
لتمويل  ويبدو أن البديل الوحيد. أ 410- نوالهيدروفلوروآربو 22- من الهيدروآلوروفلوروآربون

أ هو االعتماد في  410- مشروعات تحويل الكباسات التي تستخدم تكنولوجيا غير الهيدروفلوروآربون
نتج آباسات على منشآت تصنيع الكباسات الحالية، التي ت 2015أهداف الخفض األولى حتى عام 

  .أ 410- للهيدروفلوروآربون
وأجرت األمانة قدر اإلمكان تقييما لتكلفة التحويل لعمليات تحويل الكباسات  ويتمثل التحدي الرئيسي   -8

في انعدام أي بيانات عن خط األساس الحالي في الشرآات، فليس من الواضح من االقتراح، على سبيل المثال، 
في المستقبل يقومون حاليا بإنتاج آباسات  32-اللولبية للهيدروفلوروآربونسات لكبالما إذا آان المصّنعون 

لولبية ولن يحتاجوا إال لتعديل إنتاجهم وفقا لبارامترات جديدة، أم أنهم حاليا يصنعون نوعا مختلفا تماما من 
فقائمة البنود التي يتعين  . الكباسات وربما تستخدم فيه عمليةتصنيع شديدة االختالف، آالكباسات التبادلية مثال

إما إلى قيام منشآت جديدة أو إلى تحويل جهة تصنيع تقوم بإنتاج أنواع أخرى من بقوة اإلمداد بها تشير 
  .الكباسات التي لن يمكن لها استخدام أجزاء آبيرة من المعدات الحالية ألغراض التصنيع المحّول

الر أمريكي لتحويل الكباسات اللولبية إلى حد آبير مع مليون دو 14.6وتتفق التكلفة المطلوبة وقدرها   -9
مع مسؤول تنفيذي بإحدى شرآات تصنيع  2009نيسان /التكاليف التي قدمت في مقابلة تم نشرها في أبريل

مليون  15تزعم أنه يلزم استثمارات بمبلغ الكباسات اللولبية المدرجة في القائمة التي قدمها اليوئنديبي، وهي 
  .كي إلقامة خط إنتاج جديد للكباسات اللولبية، بما في ذلك معدات التصنيع والتجميع واالختباردوالر أمري

ونظرا لالفتقار إلى البيانات المتعلقة بخط األساس، لم يكن في اإلمكان القيام بتقييم تقني للتكاليف   -10
ونظرا لشدة . 32- هيدروفلوروآربوناإلضافية لتحديث جهات تصنيع الكباسات اللولبية الحالية إلى تكنولوجيا ال

وبدال من هذه . تعقيد عملية تصميم الكباسات اللولبية وتصنيعها، يبدو أن هذا التحديث هو أرجح السيناريوهات
البيانات، قامت األمانة بتقييم مستوى التحديث التقني الذي سيجري في حالة تحويل إحدى جهات تصنيع 

على نطاق واسع فما زال يجري تصنيع الكباسات التبادلية . باسات اللولبيةالكباسات التبادلية إلى تصنيع الك
وهي تتسم بخصائص لألداء أدنى من . لتطبيقات تكييف الهواء الكبيرة، باستخدام تكنولوجيا تصنيع أبسط نسبيا

لية في معدات ومن المحتمل أن تحل الكباسات اللولبية بدرجة متزايدة محل الكباسات التباد. الكباسات اللولبية
تكييف الهواء الكبيرة ألن إنتاج الكباسات اللولبية بعد إتقان التكنولوجيا الالزمة يصبح أآثر جدوى من حيث 

وبالتالي فإن أي تحويل . اءالتكلفة ويؤدي إلى آباسات أصغر حجما وأآثر هدوءا وآفاءة لتطبيقات تكييف الهو
وترى األمانة لذلك مبررا آافيا . آبير للغاية من التحديث التقني ا القبيل سوف يزود الجهة المستفيدة بقدرمن هذ

  .في المائة 50بنسبة  األهلية ، بسبب التحديث التقني، خفضه ينبغيالفتراض أن
. والحظت األمانة أن القائمة المقدمة من اليوئنديبي تتضمن جهتين لتصنيع الكباسات اللولبية  -11

. ي تصنيع هذه الكباسات بالقائمة إلدراك مدى أهلية هؤالء المصَنعينواستخدمت البيانات الواردة من جهت
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في المائة لبلدان غير عاملة بالمادة  55.5وتوجد بجهتي التصنيع المذآورتين نسبة ملكية قدرها، في المتوسط، 
5.  

بية، بدا أن وعلى غرار الحالة في إنتاج الكباسات اللول. وأجري أيضا تقييم إلنتاج الكباسات التبادلية  -12
واالفتراضات . المعدات المطلوبة تشير إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة أآثر مما تشير إلى تحويل خطوط قائمة

المعقولة بشأن معدات خط األساس الموجودة من شأنها أن تخفض مستوى التكاليف لما يعّد، في مجموعه، 
ونظرا للطابع العام للبيانات المقدمة، لم تتمكن األمانة . تغييرات ثانوية نسبيا في معدات اإلنتاج الالزمة للتحويل

مليون  1.55وبدا في أثناء ذلك أن بنودا ال يقل مجموع تكلفتها عن . إال من إجراء استعراض عام إلى حد ما
أجرت ولم تكن األمانة قد . مليون دوالر أمريكي 1.94دوالر أمريكي غير مؤهلة، مما يقلل التكلفة المؤهلة إلى 

يدا من المناقشة لهذه التخفيضات مع اليوئنديبي ألنها تعتمد على افتراضات متعلقة بمعدات خط األساس التي مز
  .من المعقول توقع توافرها، ولم يكن اليوئنديبي في موقف يتيح له تقديم معلومات خاصة بخط األساس

ت التبادلية في القائمة التي قدمها ونظرت األمانة في الملكية األجنبية لدى مختلف جهات تصنيع الكباسا  -13
وآانت توجد أربع منشآت تقوم، في جملة أمور، بتصنيع الكباسات، باإلضافة إلى جهتي تصنيع . اليوئنديبي

الكباسات اللولبية السالف ذآرهما ومنشأة واحدة سبق لها أن تلقت تمويال لتحويل إنتاجها من الكباسات في إطار 
في المائة من رأسمالها المسجل  55.8لشرآات األربع، بلغت حصة الملكية األجنبية وبين هذه ا. مشروع تدليلي

  .اإلجمالي
  .أدناه مجموع تكلفة عمليات تحويل الكباسات وفقا لحسابات األمانة 10ويرد في الجدول   -14

  تكاليف عمليات تحويل الكباسات -10الجدول 
 )بالدوالر األمريكي(باقي التكلفة  )كيبالدوالر األمري(الخصم  )في المائة(الخصم  الكباس
 اللولبي

 14 600 000 المطلوب
 7 300 000 7 300 000 في المائة 50 التحديث التقني
 3 255 800 4 044 200 في المائة 55.40 الملكية األجنبية

 التبادلي
 3 490 000 المطلوب

 1 940 000 1 550 000 غير مؤهل 
 857 5200821480المائةفي  55.80 الملكية األجنبية

 4 113 280 مجموع تمويل تحويل الكباسات
  

  تحديد التكلفة الرأسمالية اإلضافية
بارها الزمة لعملية اقتضى االفتقار إلى بيانات خط األساس والنهج الذي اتبع في طلب المعدات باعت  -15

ف التي جرى التفاوض بشأنها مؤخرا في لمنشأة جديدة من األمانة أن تنظر في مستويات التكالي تحويل آبيرة
ذج عمليات التحويل في إندونيسيا باعتبارها من البلدان المقدمة وباستخدام نمو. نفس القطاع في بلدان أخرى

دوالر  400 000 تبلغلخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، افُتِرض أن تكاليف خط التصنيع 
وأضيف إليها مبلغ . 32-أ والهيدروفلوروآربون 410-إلى الهيدروفلوروآربونأمريكي لكل من التحويالت 

، وفي آلتا 32-دوالر أمريكي آخر للتكاليف المتعلقة بالسالمة في حالة استخدام الهيدروفلوروآربون 180 000
ارية لكال نيع المبادالت الحرصإعادة تجهيز توتشمل تكاليف التحويل . في المائة للطوارئ 10الحالتين نسبة 

التكلفة تحت هذه الظروف حتى بالنسبة لعمليات التحويل إلى  جدوىالبديلين، وهو أمر يتسم ب
وتشمل التكاليف المرتبطة بالسالمة . أ ألنه يمكن خفض تكاليف التشغيل اإلضافية 410- الهيدروفلوروآربون

  .بالسالمةآال من التغييرات في مرفق التصنيع وأعمال التطوير اإلضافية المرتبطة 
  .حساب تكلفة التشغيل اإلضافية

وفي تقييم تكلفة التشغيل اإلضافية المطلوبة، قسمت األمانة التكاليف المطلوبة أصال للوحدة بقيمة   -16
يتم االستعاضة  22- الشحنة في الوحدات، فتوصلت إلى التكاليف لكل آيلوجرام من الهيدروآلوروفلوروآربون

  .بين جميع القطاعات الفرعيةعنه، وحسبت متوسط التكاليف 
وفيما يتعلق بتكلفة الكباسات، آانت األمانة قد قامت بتقريبها على أساس تكلفة تمويل تحويل عمليات   -17

واستنادا إلى قدرة اإلنتاج التي قدمها اليوئنديبي في طلبه وإلى افتراض أن . تصنيع الكباسات اللولبية في الصين
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وهو أدنى متوسط للشحن في (آيلوجرامات من غاز التبريد  9ات اللولبية يستخدم الكباس الواحد من هذه الكباس
تصل تكلفة تحويل عملية تصنيع الكباسات الستبدال ) أي قطاع فرعي قدمه اليوئنديبي في مقترح مشروعه

- دوالرات أمريكي لكباس الهيدروفلوروآربون 3.62إلى  22- آيلوجرام الواحد من الهيدروآلوروفلوروآربون
وتستبعد هذه . أ فقد افتِرض أن القيمة تقل عن ذلك بمقدار الثلث 141-، أما بالنسبة للهيدروفلوروآربون32

تكاليف بناء على وأجري تعديل على قيمة تكلفة التشغيل اإلضافية . االفتراضات تلقائيا تكاليف زيت التبريد
  .الل هذا المشروعالممولة بالفعل من خالكباسات 

لق بتمويل تكلفة الكباسات، تود األمانة توضيح أنها نظرت في أن تقترح عدم تقديم أي تمويل وفيما يتع  -18
لتكلفة التشغيل اإلضافية للكباسات، على أساس أن المساعدة تقدم من خالل هذا المشروع لجهات تصنيع 

لتحويل إلى تكنولوجيات الكباسات، وأنه قد تم بالفعل تقديم مساعدة آبيرة في الماضي لجهات تصنيع الكباسات ل
. في قطاع التبريد التجاري والصناعي 12-مواد غير مستنفدة لألوزون من خالل إزالة الكلوروفلوروآربون

ومن ناحية أخرى، آان من الضروري أن تأخذ األمانة بعين االعتبار المعلومات التي قدمها اليوئنديبي بأن 
الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مختلفة عن المستهدفة في المنتجات ومرافق اإلنتاج المستهدفة في خطة إز

  .إطار مشروع إزالة الكلوروفلوروآربون
األخرى بسبب تحويل تصنيع مبادالت الحرارة، زادت األمانة  توبناء على الوفورات في القطاعا  -19

ولم . 22-آلوروفلوروآربوندوالرين أمريكيين للكيلوجرام المزال من الهيدرو 2.00الوفورات المفترضة إلى 
أهليتها ليست واضحة، ومن ثم فقد استبعدت التكاليف آما أن يكن من الواضح ضرورة زيادة تكلفة العمالة 

استعراضا عاما للطلب األصلي المقدم بخصوص تكاليف التشغيل اإلضافية  11ويقدم الجدول . المتعلقة بهما
  .ت به األمانةوالحساب البديل الذي قام) بعد حساب المتوسط(

  حساب تكلفة التشغيل اإلضافية -11الجدول 

 )الكيلوجرام/بالدوالر األمريكي(المطلوب  البند
بالدوالر (حساب األمانة 

 )الكيلوجرام/األمريكي

 غاز التبريد
-هيدروفلوروآربون

32 
-هيدروفلوروآربون

 أ 410
-هيدروفلوروآربون

32 
-هيدروفلوروآربون

 أ 410
 2.41 3.62 5.43 7.81 الكباس

 0.84 0.84 1 0.84 زيت الكباس
 0 2.26 0 2.26 أجهزة السالمة الكهربائية

 2- 2- 1.37- 1.16- التكثيف/التغييرات في تكاليف جهاز التبخير
 0.5 0.5 0.56 0.48 المستلزمات اإلضافية/األنابيب

 2.8 0.24 - 2.82 0.24- غاز التبريد
 0 0.320.370العمالة

لكل آيلوجرام /الر أمريكيدو(المجموع 
 4.55 4.98 6.30  6.30 *هيدروآلوروفلوروآربون يجري استبداله

  .دوالرات أمريكية للكيلوجرام 6.30العتبة في الواليات المتحدة هي * 

  التكاليف األخرى

فة في مقترح النسبة المئوية لهذه التكلحددت األمانة لحساب تكلفة وحدة إدارة المشروعات وتقييم التكنولجيا   -20
. في المائة من مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية 9.35المشروع األصلي، بواقع 

  .واستخِدمت نفس النسبة في حساب التكاليف اإلجمالية لإلزالة في القطاع

  تقدير تكاليف القطاع

الحظت األمانة أنه تم، في الماضي، تقديم التمويل للتحول إلى التكنولوجيا غير المعتمدة على المواد المستنفدة   -21
لعدة شرآات مشارآة في المشروع؛ غير أن اليوئنديبي وحكومة الصين أصرا على أن التمويل آان يتعلق  لألوزون

ولذلك فقد أعدت األمانة تقديرين  .لتالي تقييم مدى أهلية تلك المنشآتوال يمكن لألمانة با. بمرافق إنتاج وبمنتجات مختلفة
ن واآلخر بافتراض أن هذه المنشآت ل للتكاليف، أحدهما بافتراض األهلية الكاملة للمنشآت التي سبق تمويلها لتلقي الدعم،

عزى إلى مزيج من الملكية األجنبية ويتفاوت التخفيض في األهلية الذي ي. في المائة من إنتاجها 50تكون مؤهلة ألآثر من 
أدناه  12ويعرض الجدول . في المائة 22.93في المائة و 10.75بين في هاتين الحالتين والمنشآت التي سبق تمويلها 

  .التكاليف اإلجمالية لكلتا الحالتين
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  التكاليف اإلجمالية -12الجدول 
  مؤهلة تأهيال آامال الحاالت

 )دوالر أمريكي(
  مؤهلة جزئيا

 )دوالر أمريكي(
  الطلب األصلي

 )دوالر أمريكي(
 المجموع تكلفة التشغيل اإلضافية

 ال يوجد في المائة 22.93 في المائة 10.75 آجم/التكاليف األطنان المادة
  أ 410-هيدروفلوروآربون
 49 840 000 16 998 800 16 998 800 4.55 3 736 أ 134-هيدروفلوروآربون
 19 920 000 19 920 000 4.98 4 000 32-هيدروفلوروآربون

 ال يوجد 4 113 280 - 4 113 280- تصويب لتمويل خطوط الكباسات

عدد الخطوط  المادة
    -           الخط/التكاليف المحولة

 107 940 000 6 600 000 6 600 000 440 000 15 أ 410-هيدروفلوروآربون
 10 846 000 10 846 000 638 000 17 32-هيدروفلوروآربون

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافيةوتكاليف التشغيل 
 157 780 000 50 251 520 50 251 520 اإلضافية

 115 940 000 38 728 800 44 849 500 الجزء المؤهل
 10 060 000 4 113 280 4 113 280 التمويل لتحويل الكباسات

 11 780 000 5 082 700 5 082 700 تمويل وحدة إدارة المشروعات والمساعدة التقنية
 137 780 000 47 924 780 54 045 480 )بالدوالر األمريكي(المجموع 

 17.28 6.01 6.78 )آيلوجرام/دوالر أمريكي) (طنا 7 971(جدوى التكاليف 

 :بما يلي 207الفقرة يستعاض عن  •

  ـةالتوصيـ

ويل ألنه ليس من الممكن تحديد التكلفة ال يمكن لألمانة في الوقت الحالي التوصية بمستوى للتم  -208
غير أنه، استنادا إلى االعتبارات الواردة أعاله وإلى تجربة األمانة الطويلة يمكن . اإلضافية بالدقة المطلوبة

 12افتراض أن مستوى التكلفة اإلضافية سيكون بين البديلين اللذين تم حسابهما على النحو المبين في الجدول 
  .أعاله
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  مشروعات متعددة السنوات -قييم المشروعورقة ت

 الصين
 الوآالة عنوان المشروع: أوال

 اليونيدو في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 22- خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 
 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :ثالثا
مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 التصنيع
استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استهالك 
القطاع

  خدمة تصنيع  
 6.0    2.0 4.0    123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 6.1    6.1     124-الهيدروآلوروفلوروآربون
          133-الهيدروآلوروفلوروآربون
 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-الهيدروآلوروفلوروآربون
          142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون

 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-وآلوروفلوروآربونالهيدر
 1.0   1.0      ج أ225-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.0   0.0      ج ب225-الهيدروآلوروفلوروآربون

 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك : رابعا
 غير معروف للخفض التجميعى المستدامنقطة البداية  سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستهالك المؤهل للتمويل 
  :الباقي 1.7 :ووفق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليونيدو
المستنفدة 
لألوزون 

 باألطنان من(
قدرات استنفاد 

  )األوزون

104.4 104.4 69.6 69.6 174.0 64.8     586.8 

التمويل 
بالدوالرات (

 )األمريكية

000 250 32 000 250 32 000 500 21000 500 21000 750 53750 019 20     750 269 181 

 

  المجموع  2016 2015 2011201220132014   بيانات المشروع: سادسا
-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح تهالك بموجب بروتوآول مونتريالحدود االس

10%  
-خط األساس

10% 
 

باألطنان من قدرات استنفاد (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزون

  17 190.0 17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير متاح غير متاح

مبدأ تكاليف المشروع المطلوبة من حيث ال
 )بالدوالرات األمريكية(

تكلفة اليونيدو
  المشروع

000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 623 18 023 623 168 

  12 646 1727 396 727 2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000 تكاليف الدعم

 168 623 023 18 623 023 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000)بالدوالرات األمريكية(مبدأ مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث ال
  12 646 1727 396 727 2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

 181 269 750 20 019 750 32 250 000 32 250 000 32 250 000 32 250 000 32 250 000 )بالدوالرات األمريكية(المطلوبة من حيث المبدأ  مجموع األموال
 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا
 )بالدوالرات األمريكية(  تكاليف الدعم )بالدوالرات األمريكية(  األموال المطلوبة الوآالة
 2 250 000 30 000 000 اليونيدو

 

 حسب المبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :التمويل المطلوب
 للنظر فيها إفراديا :توصية األمانة
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 :بما يلي 269الفقرة يستعاض عن  •

ولى من خطة وأجري حساب للتأثير الواقع على المناخ من خالل المكونات االستثمارية للمرحلة األ  -269
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف في الصين، وذلك باستخدام 

  .13وترد نتيجة هذا الحساب في الجدول . مؤشر الصندوق المتعدد األطراف للتأثير المناخي
  

  المجموع      الغرفالحسابات المناخية لقطاع أجهزة تكييف هواء :  13الجدول   المدخالت
          عام
    الصين  ]- [  البلد

    المرحلة األولى الغرفهواء أجهزة تكييف قطاع   ]- [  )االسم، الموقع(بيانات الشرآة 
    تجميع أجهزة تكييف الهواء في الموقع  ]قائمة[  اختر نوع النظام

       
          معلومات عامة عن التبريد

    22-هيدروآلوروفلوروآربون ]-[ هلامستبدين اذي يتعالهيدروآلوروفلوروآربون ال

    1.20  1.20 ]آجم[  آمية غاز التبريد في الوحدة
  7 500 000  2 500 000  5 000 000  ]- [  عدد الوحدات
    3.5  3.5  ]آيلووات[  قدرة التبريد

       اختيار البديل الذي يحدث أدنى أثر بيئي

        ]ئةفي الما[  )جميع البلدان(الحصة من الصادرات 
        

        حساب  تأثير المناخ
    أ 410-هيدروفلوروآربون  290-هيدروآربون  ]قائمة[  )يمكن أآثر من غاز واحد(الغاز البديل 

          

  مالحظة

  .آبيرا تبعا للحالةعن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء اختالفا  عامةمعلومات ليست بالحالة قيد الدراسة و خاصةجميع البيانات المبينة 
ومن الممكن أن. ، على أساس الكمية المنتجة خالل سنة واحدة22-تحسب المخرجات باعتبارها التأثير المناخي لنظم غازات التبريد خالل فترة صالحيتها مقارنة بالهيدروآلوروفلوروآربون: مالحظة  المخرجات

  مختلفة/ توجد مخرجات إضافية
  

  

    الصين   البلد
    التكنولوجيا البديلة ذات الحد األدنى من التأثير المناخيتحديد 
أعلى= القائمة مرتبة، األفضل[  البدائل لتحديد البديل الذي يحدث أدنى أثر مناخيقائمة 

النسبة المئوية لالنحراف(القائمة   
  )]عن الهيدروآلوروفلوروآربون

    %)28(أ  600-هيدروآربون  %)28-(أ  600-هيدروآربون
    %)24- ( 290 -هيدروآربون  %)24- ( 290 -يدروآربونه

    %)7-(أ  134-هيدروفلوروآربون  %)7-(أ  134-هيدروفلوروآربون
    %)1-(ج  407- هيدرفلوروآربون  %)1-(ج  407-هيدرفلوروآربون

    22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون
    %)5(أ 410 - لوروآربونهيدرف  %)5(أ 410 - هيدرفلوروآربون

      
    حساب التأثير المناخي

  المجموع     ):للمعلومات فقط(للوحدة، على مدى صالحيتها 
    22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون    

  75 167 799 765  25 055 933 255  50 111 866 510  ]ساعة/آيلووات[  استهالك الطاقة
آجم من مكافئ ثاني أآسيد[  )المادة(لمباشر التأثير المناخي ا

  ]الكربون
200 964 15  100 982 7  300 946 23  

آجم من مكافئ ثاني أآسيد[ في البلد):الطاقة(التأثير المناخي غير المباشر 
  ]الكربون

262 782 51  131 891 25  393 673 77  
جم من مكافئ ثاني أآسيدآ[  المتوسط العالمي): الطاقة(التأثير المناخي غير المباشر 

  ]الكربون
-  -  -  

  
        حساب التأثير المناخي للتحويل

    أ 410-هيدروفلوروآربون  290- هيدروآربون    غاز التبريد المختار
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  )*خط األساس- بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 

  ]الكربون
)312 .891 15(  854.0 215  )0458 675 15(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  ) **البلد(التأثير غير المباشر 
  ]الكربون

)818.0 567(  492.0 463 1  674 895  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
 -   -   -  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع التأثير غير المباشر
  ]الكربون

)818.0 567(  492.0 463 1  674 895  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  ***مجموع تأثير غاز التبريد المختار

  ]الكربون
)130 459 16(  346 679 1  )784 779 14(  

    
  290-هيدروآربون  أ 410-آربونفلوروهيدرو    غاز التبريد البديل 

دمجموع مكافئ ثاني أآسي[  )*خط األساس - بعد التحويل (مجموع التأثير المباشر 
  ]الكربون

707 431  )656 945 7(  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[ )**البلد(مجموع التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
985 926 2  )909 283(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[ )**خارج البلد(جموع التأثير غير المباشر م
  ]الكربون

 -   -  
سيدمجموع مكافئ ثاني أآ[  **مجموع التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
985 926 2  )909 283(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع تأثير غاز التبريد البديل
  ]الكربون

692 358 3  )565 229 8(  

  .يختلف التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة لالنبعاثات المرتبطة بالمواد: التأثير المباشر* 
المرتبطة باستهالك الطاقة عند  االختالف في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون: لتأثير غير المباشرا** 

  .توليد الكهرباء
  .161- التحويل إلى ر وال يمكن بيان تأثير. 161-اختارت الصين أيضا أن تحّول بعض الوحدات إلى غاز ر***
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 :274التعليقات التالية قبل الفقرة  تضاف •

مع متطلبات  غير متوائم اقدم لقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري نهجاتخذ الطلب الم  -1
قدمت بعد فقد ، لشرآات بشكل أساسي في البدايةا عنمعلومات محددة  ورغم غياب أي. قييم التكاليف اإلضافيةت

هذا  أتاحوقد . 2011 شباط/فبراير 18 بحلولوالمسائل التقنية  اتمعلومات عن عدد من خصائص الشرآذلك 
 .نهج لتقدير التكاليف بوضعسمح الممكنة الختيار الشرآات للتحويل، وهلية والمعايير األ بشأنأفضل  افهم

بيانات البعد توفير  حتى اغامض الطلب المقدم ، ظلقابلية اإلضافةحساب بفيما يتعلق ومع ذلك،   -2
، عن المنشآتتقييم التكاليف اإلضافية على أساس نهج عام لعدم وجود بيانات محددة إجراء ن تعّيو. ضافيةاإل

االعتبار ما  بعينأخذ تفي الصندوق متعدد األطراف  وينطوي هذا في حد ذاته على مشكلة ألن قابلية اإلضافة
أن تكون يمكن إذ . استبدالها إعادة تهيئتها أو يلزمإذا آان يمكن ما و المنشأةمعدات في من هو متاح بالفعل 

، حاولت ذلكرغم و. بين تكلفة استبدال المعدات وتحديث المعدات على سبيل المثال ، ،آبيرة جدا الختالفاتا
 .حساب التكاليف اإلضافية فيتقدم بعض الاألمانة العامة أيضا إحراز 

  لذلك ، واألهليةعة للمعداتآات المصّنلشرلتحويالت الالزمة التحديد عدد 

من  جدوىاتباع نهج أآثر يمكن وقد استخدمت األمانة المعلومات التي قدمتها اليونيدو لتقييم ما إذا آان   -3
التمويل الملكية األجنبية  يتمثل فيويبدو أن التأثير الرئيسي . اقترحته اليونيدو الذيمن  لإلزالةحيث التكلفة 

تي يجري لات منشآ، سيكون من الممكن تحديد الفي المائة 9.6ملكية األجانب  أن متوسط  ومع أن. تنشآللم
وما يستتبعه ذلك من في المائة في المتوسط،  39.7أجنبية قدرها ملكية  إلىبطريقة من شأنها أن تؤدي  هاتحويل

من المرجح أن يكون من و .التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافيةفي مستوى مقابل خفض 
قد يكون من الممكن تحقيق  ه، إال أنلى هذا الحد األقصىإ الوصولحكومة الصين  منتوقع أن ُيغير الواقعي 
في المائة من  20في المائة و  10 آال من الحصةاستخدمت األمانة العامة وقد . المائة في 20حصة بنسبة 

 .بعد ذلك تقييمللالملكية األجنبية آأساس 

  لذلك واألهلية الكباساتتحويل ليف تكا
تحويل الالزمة للضروريا لضمان توافر العناصر والتكنولوجيا  ة للكباساتمصنعال الجهاتتحويل يبدو   -4

آل من  منبيئيا  أرحمفي الخطة القطاعية آبديل  جري أدذ، ال290 - الهيدروآربونإلى 
البديل الوحيد لتمويل مشاريع آما يبدو أن  .أ 410 -آربونوالهيدروفلورو 22-وآربونفلوروالهيدروآلور

خفض الأهداف في تحقيق االعتماد  هو أ 410 -تكنولوجيا غير الهيدروفلوروآربون  إلى الكباساتتحويل 
 - الهيدروفلوروآربون  آباسات لغازالقائمة ، التي تنتج  الكباساتعلى مرافق تصنيع  2015األولى حتى عام 

 .أ 410
عدم  فيالتحدي الرئيسي وتمثل . لكباساتاتحويل تكلفة ل اتقييمممكن ال إلى القدر األمانة وقد أجرت  -5

فليس من الواضح من االقتراح، على سبيل المثال، ما ؛ لي في الشرآاتوجود أية بيانات عن خط األساس الحا
إنتاج آباسات مماثلة إذا آان المصّنعون للكباسات المستخدمة للتكنولوجيات البديلة في المستقبل يقومون حاليا ب

ولن يحتاجوا إال لتعديل إنتاجهم وفقا لبارامترات جديدة، أم أنهم حاليا يصنعون نوعا مختلفا تماما من الكباسات 
وتشير قائمة البنود التي يتعين اإلمداد بها إما إلى قيام منشآت .  وربما تستخدم فيه عمليةتصنيع شديدة االختالف

نيع تقوم بإنتاج أنواع أخرى من الكباسات التي لن يمكن لها استخدام أجزاء آبيرة جديدة أو إلى تحويل جهة تص
  .من المعدات الحالية ألغراض التصنيع المحّول

الغرف  هواءتكييف لوحدات  الكباساتمن  2008وفقا لوثيقة المشروع ، آان إجمالي اإلنتاج في عام و  -6
 5غير عاملة بموجب المادة لبدان بالكامل  لمملوآةاالشرآات المصنعة  توفرو. 79 000 000في الصين 

 في المنشآت 5غير العاملة بالمادة البلدان حصة ملكية وإذا أضيفت إليها  الكباسات،في المائة من  43حوالي 
غير  التكنولوجياتت حصة وآان. مملوآا ألجانب الكباساتنتاج إلمائة من في ا 63حوالى  يكون، الستة المتبقية

، آباسات التبريد وتكييف الهواءسوق في المائة من  18 تمثل وآربونيةفلوروالهيدروآلور على الموادالمعتمدة 
 .في المائة تقريبا 18تبلغ حصة التصدير أيضا آما أن 

تحويل وحدات  الهيدروآلوروفلوروآربونية، ُيعتزمخالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و  -7
 - الهيدروفلوروآربون إلى  وحدة 2 476 000هزة التبريد وتكييف الهواء البالغ عددها أجاإلنتاج السنوي من 
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قدرة تبلغ  أقصاهبحد هذا يؤدي إلى تمويل ممكن ف، الملكية األجنبية في هذا القطاعوبالنظر إلى حصة . أ 410
 لىإ 920 073وتبلغ  290 - الهيدروآربونتكنولوجيا ى لإسنة من الكباسات في ال 2 007 364

ه ومن الواضح أن. مليون وحدة سنويا 1.7لقدرة فهي التحويالت المطلوبة أما . أ 410 - آربونالهيدروفلورو
وحدة في السنة آمية تحويل الكباسات  780 000يتجاوز هذا بمقدار ،  أ 410 -آربونللهيدروفلورو بالنسبة

باستخدام التمويل و .وآلوروفلوروآربونيةها من خطة إدارة إزالة الموادالهيدركاملباألولى المؤهلة للمرحلة 
أ مقصورا  410- تعتمد على الهيدروفلوروآربونجهات تصنيع الكباسات التي تمويل يكون ، أساسآالمطلوب 

 - الكباسات التي تعمل بالهيدروآربونتصنيع أما في حالة القائمين ب . دوالر أمريكي 1 109 500مبلغ على 
، واحد خطتحويل  وفي حالة. دوالرا أمريكيا 2 980 575، أي وى المطلوبمنح التمويل على المستفسُي، 290
 األولىالمؤهلة للمرحلة  290-الكباسات الموجهة الستخدام الهيدروآربوننتاج إفي المائة من  85 نسبة آانت
ة مؤهلال الكباساتنتاج إفي المائة من  15حوالي دون تمويل سوى  لن يبقىوبالتالي ، . على تمويل حصلست

 الكباسات الستخدامإنتاج ، وال يبقى أي من لمرحلة األولىل الضرورية 290 - العاملة بالهيدروآربون
 اهتي اقترحتال الكباساتنتاج إتكاليف تحويل  تقييمولم يتسن . أ المؤهل دون تمويل 410 - الهيدروفلوروآربون

التعديالت إجراء المستوى المطلوب ، مع بذلك ل، وقبلت نظرا لعدم وجود بيانات خط األساساليونيدو بالتفصيل 
في اقتراح للكباسات اإلجمالية للتحويالت المتوخاة  وعليه، تبلغ التكاليف. موضحال على النحواألهلية الخاصة ب

 .دوالرا أمريكيا 4 090 074األمانة 
  تحديد التكلفة الرأسمالية اإلضافية

لذي اتبع في طلب المعدات باعتبارها الزمة لعملية اقتضى االفتقار إلى بيانات خط األساس والنهج ا  -8
يمكن التحقق  ماألساس التي لخط افتراضات بشأن معدات  تحويل آبيرة أو لمنشأة جديدة من األمانة أن تضع

 التمويل سوفشير إلى أن يومع ذلك، فإن مجموع التمويل المقترح . من الجهة المناظرةبيانات ها بمقابلتها بالمن
إلى أن  ةراشاإلاألمانة تود  غير أن. وفورات الحجم بشكل آامل في حالة استخدام لتحويلعمليات ال يكون آافيا
  .أدناه 14التكاليف المقترحة في الجدول  ويرد بيان. قدر من عدم اليقين ال يمكن تجنبهيتسم بهذا النهج 

  إلى البديلين المختلفين التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة من األمانة للتحويل - 14الجدول 
/  290-تكلفة التحويل إلى الهيدروآربون المعدات

بالدوالر ( 161- الهيدروفلوروآربون
 )األمريكي

تكلفة التحويل إلى 
بالدوالر (أ  410- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي
 الطلب األصلي تقييم األمانة الطلب األصلي تقييم األمانة

ا إلى مضادة تعديل خطوط التجميع وتحويله
 لم ُيطلب 117 000 15 000 لالنفجار

 30 000 صهريج غاز التبريد
000 97 

000 30 000 30 
 )3( 34 500 )1( 11 500 15 000 )العدد بين قوسين(مضخة النقل 

 4 000 4 000 4 000 أنبوب غاز التبريد
 28 000 28 000 )4( 80 000 )2( 40 000 )العدد بين قوسين(أجهزة اآتشاف التسرب 

تحويل نظام اختبار تسرب الهيليوم 
جهاز التحكم في إحكام )/290- هيدروآربون(

- هيدروفلوروآربون(الدائرة ومولد النيتروجين 
410( 

000 32 000 32 050 18 050 38 

 )2( 51 800 25 900 )2(000100)1(00050)العدد بين قوسين(آالت الشحن 
 75 000 7 500 لم ُيطلب مضخة تفريغ

 )4( 80 000 )4( 20 000 )العدد بين قوسين(نظام تهوية 

 لم ُيطلب
 140 000 100 000 نظام السالمة

العدد (آلة إحكام الختم بالموجات فوق الصوتية 
 )2( 60 000 )1( 30 000 )بين قوسين

 85 000 30 000 نظام اختبار الوظائف
 867 700 0 868 300 434 150 تحويل مبادالات الحرارة

 159 000 10 000 اختبار األداء لم ُيطلب 20 000 5 000 ألغراض الوقاية من االنفجارتحويل المعمل 
 60 000 60 000 80 000 60 000 وحدة االختبار

مجهزة للوقاية من االنفجار (محطات االسترداد 
 6 000 500 )2( 10 000 )1( 5 000 )الكمية بين قوسين) (290- الستخدام غاز ر

 لم ُيطلب 591 750 *0 أدوات ترآيب الخدمة
 1 108 750 185 450 2 520 050 850 150 المجموع الفرعي

 83 156 13 909 189 004 63 761 في المائة 7.5ب يالتسليم والتأمين والترآ
 100 000 19 936 270 905 31 391 في المائة 10طوارئ 
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/  290-تكلفة التحويل إلى الهيدروآربون المعدات
بالدوالر ( 161- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي

تكلفة التحويل إلى 
بالدوالر (أ  410- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي
هندسة المصانع وإعادة تصميم المنتجات 

 30 000 30 000 100 000 60 000 ب واالختباراتوالتجار

 20 000 20 000 120 000 20 000 تدريب األفراد
 1 341 906 269 3295 199 1959 085 302 إجمالي التمويل

تكاليف على أساس وذلك بحساب الدوالر أمريكي  13 018 500ماليها ترآيب الخدمة على أساس آل منشأة على حدة بتكلفة إجاستعيض عن طلب أدوات * 
  .وطني في إطار عنصر التقييم التقني

  

  حساب تكلفة التشغيل اإلضافية
  .استخدمت األمانة في حسابها عددا من االفتراضات المختلفة عن افتراضات اليونيدو  -9

فارق في تكلفة لى إ أ410 -آربون لهيدروفلورول تكاليف التشغيل اإلضافيةواستند حساب   )أ(
المستوى المستخدم  تم تصحيح القيمة باستخدامو. وحدةللأمريكية  دوالرات 6.00يبلغ التبريد 

 دوالرا أمريكيا 2.82 خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وهوفي 
 .وحدةلل ةأمريكي اتدوالر 3.38/ للكيلوغرام

مارآة وصل موهما ، 290 - الهيدروآربونحساب بندين محددين في وتساءلت األمانة عن   ) ب(
 دوالرات أمريكية 4.70 ثمنهتسرب الكشف جهاز لو دوالرا أمريكيا 2.60لورآينج مقابل 

، وعلقت الموصللحصول على تعليقات من اليونيدو فيما يتعلق بتكلفة اوطلبت األمانة . حدةولل
ة بالنظر إلى الكمية اإلجمالير المرجح أن تستمر لفترة طويلة، بأن هذه التكلفة يبدو من غي

أن موصالت باليونيدو وأفادت . حلول أخرى استخِدمتواضح إذا الر وفالللوحدات وإمكانية 
، وأنه نتاج للمرحلة األولى صغيرة نسبياأن آمية اإلهي الحل العملي الوحيد، ولورآينج 

. خفض بشكل آبير من تكلفة المنتجاتيان  من شأنهمستوى لوصول إلى اسيكون من الصعب 
بشأن هذه المسألة، ولكن األمانة من التباحث ثانية  جولةة واليونيدو في األمانولم تدخل 

جزئيا بدعم من الصندوق المتعدد (تحويلها بالفعل التي تم القدرة أنه بإدراج  تالحظ
 ن موصلييمال 10ن وحدة سنويا، مما يتطلب أآثر من ييمال 5.6، سيتم بناء حوالي )األطراف

وآان . تحقيق وفورات معهفترض ُياألمر الذي ، آبيرةألمانة لهذه الكمية  بدوتو. ةسنفي ال
اليونيدو نفس  واتبعت فيه، لذلكجدا  مماثالتسرب التكاليف آاشف  بشأنمع اليونيدو  النقاش
وقررت األمانة أن نفترض . لتحقيق وفورات الحجم مما يكفيرة صغأكميات أن ال، أي المنطق

في المائة، نظرا لحجم  50بنسبة  ينالمكونين هذأنه يمكن تخفيض تكاليف إنتاج آل من 
 اإلنتاج الكبير؛

في حالة الحرارة وفورات بسبب تحويل مبادل بعض الأيضا تكلفة التشغيل اإلضافية وشملت   ) ج(
في حالة اإلنتاج المعتمد على ، ولكن ليس 290 -المعتمد على الهيدروآربونإلنتاج ا

  .أ410 -آربون الهيدرو
في حالة في المائة  45.0بلغت  الكباساليونيدو أن تكلفة  بينت، ليف التشغيل اإلضافيةتكافي حساب و  -10

تصحيح الفرق مع ( أ410 -آربونالهيدروفي المائة لتكنولوجيا  50.9 وبلغت 290 -آربونالهيدروتكنولوجيا 
 قصىد األقد جعل الح 60/44ر قرموآان ال). تسربالآشف أجهزة ولورآينج، موصالت و، لغازات التبريد

لكل آيلوغرام من  دوالرات أمريكية 6.30قطاع تكييف الهواء لتكلفة التشغيل اإلضافية في 
) أ410 - الهيدروفلوروآربون (لتمويل الكامل نظرا لو. استبدالهيجري  22 - وآربونفلوروالهيدروآلور

من المرحلة األولى  في تجميع الكباسامن تحويل ) 290 -الهيدروآربون(في المائة من  84.7بنسبة التمويل و
في ت األمانة تمويل مصنعي ضاغط في االعتبار دخلأفقد ، مشروعات تحويل أجهزة تكييف هواء الغرف

تكلفة التشغيل ، خفضت وبناء على ذلك. آل من هذه الكباسات من تكلفة التشغيل اإلضافية ةإزالة حصب الحساب
لكل وحدة  دوالرات أمريكية 3.71 و 290 - روآربونللهيد دوالرات أمريكية 4.16إلى  اإلضافية للوحدة 

 3.10و  290 - للهيدروآربونرام جللكيلو دوالرات أمريكية 3.46( أ410 -الهيدروفلوروآربونلتكنولوجيا 
 ).أ410 -آربون الهيدروفلورورام لتكنولوجيا جللكيلو دوالر أمريكي

ستخدام با، والسماح ةيتحويل المبادالت الحراربتجهيز المن إعادة  الفوائد المتأتيةنظرت األمانة في و  -11
ر حجم المبادالت الحرارية يصغتأو /لطاقة وفي ار وفالاحتمال تزيد من حراري المبادل للجديدة  اتتصميم
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بالفعل خفضا لتحقيق وفورات في  شملتكلفة التشغيل اإلضافية أن حساب  ورغم. أحدث التقنيات باستخدام
يتأتى تجاوز ما ت، تعتقد األمانة أن درجة الترقية التقنية صنيع المبادالت الحراريةتحويل ت تكاليف النحاس بعد

 التحديثمن في المائة  50افترضت درجة قدرها ، وعليه. حراريةالالتغير في التكلفة المادية للمبادالت  من
أن  تفترضأ فا410 -لتحويالت إلى الهيدروفلوروآربون ا أما في. 290 -الهيدروآربونلتحويالت التقني 

  . للتمويلكون مؤهاليتحويل المبادالت الحرارية لن 
  

  التكاليف األخرى

في المائة من  6.04 بنسبةحساب وحدة إدارة المشروع والمساعدة التقنية  تكاليفاألمانة  تحددو   -12
التكاليف  واستخدمت نفس النسبة في حساب. التكلفة الرأسمالية اإلضافية وتكلفة التشغيل اإلضافيةمجموع 

ترآيب  علىتكاليف تجهيز وتدريب فنيي التبريد  ذلكوأضافت األمانة إلى . قطاعزالة في هذا الاإلجمالية لإل
التكلفة الرأسمالية اإلضافية أصال في  آانت مدرجة، التي 290 -المعتمدة على الهيدروآربونمكيفات الهواء 

على أساس التكلفة بأآملهافي الصين  من التقنيين 5000تدريب  وبافتراض. لمصنعي أجهزة تكييف هواء الغرف
دوالرا  1 315 بقيمة، باإلضافة إلى تكلفة المعدات للشخص الواحد لكل متدرب دوالرا أمريكيا 150بقيمة 

للبالد الملكية حصة  ا، ناقصدوالر أمريكي 7 325 000 يصل إلىقترح ، فإن المبلغ اإلجمالي ا أمريكيا حسبما
  .بند المساعدة التقنيةتحت بذلك األمانة التكاليف المرتبطة  وأوردت. 5المادة جب بمو غير العاملة

  القطاع تكلفةتقدير 

في ستؤخذ مختلفة للملكية األجنبية ال الحصصأن ب، على النحو الوارد أعاله، أن أبلغتألمانة سبق ل  -13
  تكاليف آال البديلين أدناه  15 في الجدولوترد . االعتبار

  التكاليف اإلجمالية لقطاع أجهزة تكييف هواء الغرف -15الجدول 
 المشروع األصلي في المائة 19.7في المائة9.6 الحصة المملوآة ألجانب

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف  عدد التحويالت التكلفة الرأسمالية اإلضافية

 70 399 098 23 876 651 23 876 651 22 290-الهيدروآربون
 15 320 000 2 692 950 2 692 950 10 أ 410-بونالهيدرفلورووآر

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف  عدد التحويالت تكلفة التشغيل اإلضافية
 59 560 200 22 460 132 22 460 132 5 402 000 290-الهيدروآربون

 9 196 037 9 196 037 2 476 000 أ 410-الهيدرفلورووآربون
المساعدة التقنية في ترآيب 

290-حدات الهيدروآربونو  ال يوجد 7 325 000 7 325 000 5 000 

 145 279 298 65 550 769 65 550 769 المجموع الفرعي
 ال يوجد 12 900 391  - 6 292 874  - الملكية األجنبية
 13 041 725 4 090 074 4 090 074 تحويل الكباسات

 0 302 000 3 429 9118283536وحدة إدارة المشروع والمساعدة التقنية
 168 623 023 60 169 988 67 176 880 المجموع الكلي

دوالر (جدوى التكاليف 
آجم/أمريكي    7.11 6.36 17.84 

  
 :بما يلي 274يستعاض عن الفقرة • 
 

  التوصية

ية اإلضاف ةفالممكن تحديد التكلغير من  لتمويل ألنلمستوى بوصي أن تال يمكن لألمانة في هذا الوقت . 274
، طويلة عما لألمانة من تجربةعتبارات المذآورة أعاله، فضال ومع ذلك، استنادا إلى اال. الدقة المطلوبةب
  .أعاله 15على النحو المبين في الجدول وارد حسابهما بين البديلين ال يقعاإلضافية س التكلفةن مستوى أفترض ُي
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  الصين حكومةاتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  الصين جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-

 إلى كمية ثابتة قدرھا") وادّ الم("ألف  - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  17.1901

 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

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

لحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من ا(ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) د المرفق جيم، المجموعة األولىموا

 ينفي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون 
 .من كل من المواد) المتبقياالستھالك المؤھل ( 3.2.4و  3.1.4 ينألفقيا

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

كما يقبل البلد إجراء تحقّق ألف -2سوف يحقق البلد حدود االستھالك لكل من المواد المذكورة في التذييل  4-
الصلة من تحقيق حدود االستھالك على النحو المبيّن في الفقرة مستقّل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ذات 

 .من ھذا االتفاق) ب( 5الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التن 60قبل  بالشروط التالية فيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا ى السنوات التي وتستثن. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اقدم تقأن يكون البلد قد   )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 

                                                 
)ھـ( 60/44على أساس خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم  1  
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . بمقتضى ھذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه   6-

ً ألدوارھا  ةوتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل  وفقا
ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  في الفقرة وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 ).ب(5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  وإعادات . ألف-1ھذه المبالغ وفقا

رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

ل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائ 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . الغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحةإب

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يلي لما

د تطرأ   )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق  9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
 ألمانيا و اليابان  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  ) المتحدة االنمائي

تحت ) المنفذة المتعاونة الوكاالت(الت المنفذة المتعاونة كون الوكاتعلى أن اليونيدو و اليونيب و البنك الدولي  و
على عمليات التقييم الدوريّة ويُوافق البلد . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق ]إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم 
  .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالت

درجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة الم 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين  وتشمل[ ).ب(

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة . لألنشطة في التنفيذ
وقد أبرمت . من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الشامل –6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
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الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار 
التنفيذية من  وتوافق اللجنة .]ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل    12.2و  10.2، 8.2، 6.2، 4.2، 2.2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني قاً لجدول لتمويل إلى وضعه وفا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالالتمويل بض قيمة أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  تمويل ھذا االتفاق للتعديل على عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة   ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. ھذا االتفاق لتيسير تنفيذ المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

التالية في نھاية السنة واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل و. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا وكافة المصطلحات . ھذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 11,706 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,874  األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1,505  األولى جيمب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون
 7        األولى جيم123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7        األولى جيم124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2        األولى جيم225-الھيدروكلوروفلوروكربون

Total 19,100 
)ھـ( 60/44خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم بعبارة عن نقطة االنطالق أساس ان : مالحظة  
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل الصف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة

 )أطنان قدرات استھالك األوزون(األولى 
ال ينطبقال ينطبق

 ال ينطبق 17,190 19,100 19,100

1.2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، 

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(المجموعة األولى 
ال ينطبقينطبق ال

 ال ينطبق 17,190 19,100 19,100

2.1 
دوالر) (اليوئنديبي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليوئنديبيتكاليف دعم  2.2

2.3 
دوالر ) (ألمانيا(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( ألمانياتكاليف دعم  2.4

2.5 
دوالر ) (اليابان(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليابانتكاليف دعم  2.6

2.7 
) البنك الدولي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)دوالر أمريكي(
    

    )دوالر أمريكي( البنك الدوليتكاليف دعم  2.8

2.9 
دوالر ( )اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليونيدوتكاليف دعم  2.10

2.11 
 دوالر) (االيونيب(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليونيبتكاليف دعم  2.12

    )دوالر أمريكي( اجمالي التمويل المتفق عليه 3.1

    ) دوالر أمريكي(دعم ال تكاليفاجمالي  3.2

    )دوالر أمريكي( المتفق عليھا تكاليفاجمالي ال 3.3

4.1 
 1,367)األوزون استنفاد بقدرات باألطنان(االتفاقھذابمقتضىتحقيقھاعلىالمتفق22‐الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة مجموع 4.1.1
 30  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(الموافقة عليھا  تقالتي سبالتي ستتحقق في المشاريع  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 10,309  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 22-الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل  4.1.3

4.2 

 1,670  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب المتفق على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

4.2.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي اريع 141-إزال ي المش تتحقق ف ي س بب الت ي س ا  تقالت ة عليھ تنفاد(الموافق درات اس ان بق باألطن

  )األوزون
14 

 4,190  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب 141-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

4.3 

 296  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق ب المتفق على 142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

4.3.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي اريع 142-إزال ي المش تتحقق ف ي س بب الت ي س ا  تقالت ة عليھ تنفاد(الموافق درات اس ان بق باألطن

  )األوزون
0 

 1,209  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب 142-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

4.4 

4.4.1 
دروكلوروفلوروكربون دروكلوروفلوروكربون 123-مجموع إزالة الھي دروكلوروفلوروكربون142-والھي ق 225-ب والھي المتف

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق 
0 

4.4.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي دروكلوروفلوروكربون 123-إزال دروكلوروفلوروكربون 124-والھي ي 225-والھي تحقق ف ي س الت

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(الموافقة عليھا  تقالتي سبالمشاريع 
0 

4.4.3 
دروكلوروفلوروكربون 124-والھيدروكلوروفلوروكربون 123-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون -والھي

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(  225
16 

 0  
خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم جاءت على أساس  4.4و  1.4بيانات الصفين األفقيين ان : مالحظة

.1.00حد لـ و كل األرقام تقارب أفرب . )ھـ(  60/44  
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
التي السنة  منخير ل االجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2المحددة في التذييل تسبق السنة 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

ذلك ع ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ل
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ديمھ ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ا، كحاالت الت

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5 المحددة في الفقرة الفرعية
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب ا) ب(5ألف، كم رر . قمن االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املةالمنظ ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . ور أن تط ي أن يغطي ھ نةوينبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتللخطة، تدرج في قاعدة لتقرير والالخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير  ، كال من السرودكل طلب شريحة ة (والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل ومع أن المعلو. أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي مات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     

 

ة   1 ة بمساعدة الوكال ة البيئ اون االقتصادي الخارجي في وزارة حماي ة مكتب التع ستدار عملية الرصد بمعرف
 .المنفذة الرئيسية

واد المسجلة سيخضع االستھالك للرصد والتحديد استنادا إلى بيانات االستيراد   2 والتصدير الرسمية بالنسبة للم
 .في اإلدارات الحكومية المعنية

ى   3 ة عل ات والمعلومات التالي سيتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة بتجميع البيان
 .أساس سنوي واإلبالغ عنھا في المواعيد المستحقة المعنية أو قبلھا

 .ن استھالك المواد التي ستقدم أمانة األوزونالتقارير السنوية ع  )أ(

تقدم   )ب( ي س التقارير السنوية عن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الت
 .للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

تق  4 ا مس ة كيان ة البيئ اون االقتصادي الخارجي في وزارة حماي ة سيستخدم مكتب التع ال ومؤھال إلجراء عملي
 .التقييم النوعي والكمي لألداء المتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .سيكون لكيان التقييم الحق الكامل في النفاذ إلى المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة بتنفيذ االتفاق  5

االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية  سيعد كيان التقييم ويقدم لمكتب التعاون  6
ينات  مشروع تقرير تجميعي في نھاية خطة تنفيذ كل شريحة، يتألف من نتائج التقييم والتوصيات إلدخال تحس

 .وسوف يتضمن مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق. أو إجراء تعديالت إن وجدت

دى إدراج التعليقات والتوضيحات حسب مقتضى الحال من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة ول  7
حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة، تضع وكالة التقييم الصيغة النھائية للتقرير 

 .يئة والوكالة المنفذة الرئيسيةوتقدمه لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية الب

ذة   8 ة المنف دم الوكال يوافق مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة على التقرير النھائي، وتق
 .الرئيسية نفس التقرير إلى االجتماع المعني للجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ والتقارير

  الوكالة المنفذة الرئيسيةدور : ألف -6التذييل 

  :ليي ماع ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع  )ب( د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي
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د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالت  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو المحدد في   )ھ( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4الت
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش[ .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ]؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

دت الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ي تعھّ ة الت ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية   )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع   )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد  )ك(

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

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

 ينمن التذييل) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة -1المذكورة في التذييل 
 .ألف-5و  ألف-4

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  

  :كالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عما يليتكون الو  1

ة،     )أ( ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال والرجوع إل
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ب(
      .ألف-4الوارد في التذييل 
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي ____التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  من قدرات استنفاد األوزون طن
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم سنة 
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