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تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:
اإلزالة


خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(

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

اليوئنديبي
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كوبا
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع

اليوئنديبي )رئيسية(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(
السنة2010:

)ثانيا( أحدث بيانات المادة 7

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
مكافحة
الرغاوي
األيروصوالت
كيميائي
الحريق

) 22.1طن من قدرات استنفاد األوزون(

التبريد

التصنيع
الھيدروكلوروفلوروكربون 123
الھيدروكلوروفلوروكربون 124
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 22

المذيبات

السنة2010:
االستخدامات
المعملية

عامل
تصنيع

إجمالي
االستھالك
القطاعي

الخدمة
0.0

4.3
0.0
1.5

0.0
4.3
0.0
17.8

16.3

)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
16.9

خط األساس لفترة ) 2010-2009تقدير(:

نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة:

30.2

المتبقي:

15.32

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
موافق عليه بالفعل:
)خامسا( خطة األعمال
اليوئنديبي

0.0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

إزالة المواد المستنفذة لألوزون
)طن من قدرات استنفاذ
األوزون(

3.0

0.0

1.2

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

0.4

0.0

5.8

التمويل )دوالر أمريكي(

341,357

0

90,300

0

0

90,300

0

0

30,100

0

552,057

2012

2013

2014

2015

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

ال ينطبق

ال ينطبق

16.9

16.9

15.2

) (6بيانات المشروع
الحد األقصى لالستھالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ
األوزون(

ال ينطبق

ال ينطبق

16.9

16.9

15.2

0

345,527

0

18,000

تكاليف المشروع المطلوبة
من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(

2011

اليوئنديبي

تكاليف
المشروع

1,000,000

تكاليف الدعم

المجموع

المجموع

1,363,527

75,000

0

25,915

0

1,350

102,265

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(

1,000,000

0

345,527

0

18,000

1,363,527

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

75,000

0

25,915

0

1,350

102,265

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

1,075,000

371,442

0

19,350

1,465,792

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2011
الوكالة

تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي(

اليوئنديبي
طلب التمويل:

75,000

1,000,000
الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) (2011كما ھو ُمبين أعاله
اعتبار إفرادي

توصيات األمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة كوبا ،تق ﱠدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة المعينة إلى االجتماع الخامس والستين للجنة
.1
التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية  2,217,533دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  166,315دوالر أمريكي  ،كما ھي مقدمة أصالً ،لتنفيذ أنشطة ستمكن البلد
من االمتثال ألھداف المراقبة في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة تصل إلى  35في المائة في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام .2020
تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع  829,000دوالر أمريكي زائد
.2
تكاليف دعم الوكالة البالغة  62,175دوالر أمريكي لليوئنديبي ،كما ھي ُمقدمة أصالً.
السياسة واإلطار التنظيمي للمواد المستنفذة لألوزون
.3

أقرﱠت حكومة كوبا جميع تعديالت بروتوكول مونتريال.

يُعد المكتب الفني لألوزون نقطة االرتكاز لبروتوكول مونتريال ومعاھدة فيينا تحت رعاية وزارة العلوم
.4
والتكنولوجيا والبيئة .وقد أسست حكومة كوبا نظام تراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفذة لألوزون ،بما في ذلك
التصاريح والحصص ،من خالل قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة رقم  65لسنة  .1999وشمل نظام
التراخيص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .يتولى المكتب الفني لألوزون التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة
المسؤولية عن تأسيس وتخصيص حصص االستيراد السنوية للبلد حسب المادة .وسوف يبدأ تطبيق نظام الحصص
بالنسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بداية من  1يناير/كانون الثاني  .2013كما سيتم التوسع في الحظر
المفروض على تصنيع واستيراد األجھزة المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ليشمل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما يتم تحويل القطاعات المصنعة إلى تقنيات بديلة.
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي
يعتبر الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية الرئيسية التي يتم استھالكھا في
.5
البلد .وھو يُستخدم في خدمة أجھزة التبريد وتكييف الھواء باإلضافة إلى تصنيع أنظمة التبريد وتكييف الھواء.
والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستورد في شحنات سائبة يُستخدم في شطف أجھزة التبريد خالل الخدمة .كما
والھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
تُستخدم
من
ضئيلة
كميات
والھيدروكلوروفلوروكربون 124-في الخدمة .وبناء على بيانات االستھالك ال ُمبلغ عنھا بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال ألعوام  2009و ،2010قدر خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال بـ 283.62
طن متري ) 16.88أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(.
شھد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتجاھًا تناقصيًا خالل الفترة بين  2006و 2009نتيجة
.6
لألزمة االقتصادية .ومع ذلك فقد شھد انتعا ًشا في  2010حتى وصل إلى أعلى مستوى استھالك مسجل .تتوقع حكومة
كوبا المزيد من النمو في السنوات القادمة بناء على االنتعاش االقتصادي والمستويات التاريخية الستھالك
الكلوروفلوروكربون .جدول  1يوضح استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا.
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جدول  .1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
2005

المادة
طن متري
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
إجمالي بيانات المادة ) 7طن
متري(
طن من قدرات استنفاذ األوزون
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
إجمالي المادة  7باألطنان من
قدرات استنفاذ األوزون

خط
األساس

2006

2007

2008

2009

2010

293.64
0.00

286.99
0.47

235.65
13.26

230.21
0.00

195.12
8.57

322.97
38.65

259.05
23.61

0.14
0.00

0.00
0.00

0.63
0.00

0.54
9.19

0.00
0.22

0.00
0.50

0.00
0.36

0.00
293.78

0.00
287.46

0.00
249.54

0.34
240.28

0.37
204.28

0.83
362.95

0.60
283.62

16.15
0.00

15.78
0.05

12.96
1.46

12.66
0.00

10.73
0.94

17.76
4.25

14.25
2.60

0.00
0.00

0.00
0.00

0.01
0.00

0.01
0.60

0.00
0.01

0.00
0.03

0.00
0.02

0.00
16.15

0.00
15.84

0.00
14.43

0.01
13.28

0.01
11.70

0.02
22.07

0.01
16.88

باإلضافة إلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا بموجب المادة  ،7تستورد أنظمة البوليوالت
.7
المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى البلد لالستخدام في إنتاج رغاوي البولي يوريثان.

قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان
كل الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في تصنيع رغاوي البولي يوريثان يكون في البوليوالت
.8
المستوردة المسبقة الخلط من باير )البرازيل( ومن سينثيشا ،وھي مؤسسة أنظمة توجد في منطقة كولون ديوتي الحرة
في بنما .ال يوجد أي إنتاج للبوليوالت أو األيزوسيانات في كوبا ،وال توجد أي مؤسسات أنظمة أيضًا .وتوجد خمس
شركات مصنعة لرغاوي البولي يوريثان في كوبا يُستخدم معظمھا في قطاعات التبريد الصناعي والتجاري والمنزلي،
وفي قطاع التشييد:
)أ(

ريفريجيراسيون كاريبي :أكبر مستھلك للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البالد .وھي تصنع
األلواح العازلة للتبريد الصناعي وأسواق التشييد في خطين إنتاج يقعان في مصنعين مختلفين .أنتج
الخط غير المتصل خالل الفترة بين  2007و 2009متوسطًا سنويًا يبلغ 59,700م 2من األلواح
)بسمك  80مم( للحجرات المبردة باستخدام موزع منخفض الضغط ) .(1997كما أنتج الخط
المتصل خالل الفترة بين  2007و 2009متوسطًا سنويًا يبلغ 366,842م 2من األلواح )بسمك 60
مم( لسوق التشييد باستخدام موزع منخفض الضغط )(2003؛

)ب(

النكومت :ثاني أكبر مصنع لرغاوي البولي يوريثان .وھي تنتج األلواح المغلفة للحجرات المبردة
وسوق التشييد .وخالل الفترة بين  2007و ،2009أنتجت متوسطًا سنويًا يبلغ 101,288م 2من
األلواح )بسمك  80مم( باستخدام آلة حقن مركبة في 2001؛

)ج(

 :FRIARCتصنع رغاوي العزل لقطاع التبريد التجاري .وخالل الفترة بين  2007و،2009
أنتجت الشركة متوسطًا سنويًا يبلغ  4,700وحدة من واجھات العرض والمجمدات األفقية .وتوجد
4
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لديھا آلة حقن منخفضة الضغط تم الحصول عليھا في عام 2000؛
)د(

 :INPUDتُعتبر المصنع الوحيد لرغاوي العزل للتبريد التجاري ،وقد تأسست في عام ،1964
بمتوسط إنتاج سنوي  7,100وحدة خالل الفترة بين  2007و .2009توجد لدى الشركة آلة حقن
منخفضة الضغط؛ و

)ه(

 :IDAالمصنع الوحيد للخزانات المعزولة للسخانات الشمسية .توجد لديھا معدة حقن منخفضة
الضغط تم تركيبھا في عام .1981

كميات الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدمة عن طريق ھذه الشركات موضحة في جدول  .2ولم
.9
تحصل أي من ھذه الشركات على التمويل من الصندوق المتعدد األطراف خالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية.
جدول  .2شركات الرغاوي في كوبا المستخدمة للبوليوالت المستوردة المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الشركة
تصنيع األلواح
ريفريجيراسيون كاريبي  -متصل
ريفريجيراسيون كاريبي – غير متصل
النكومت
التبريد التجاري
FRIARC
التبريد المنزلي
INPUD
السخانات الشمسية
IDA
المجموع

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )طن المتوسط باألطنان
متري( )*(
من قدرات
 2009 2008المتوسط استنفاذ األوزون
2007

المعدات

68.56
17.83
25.31

68.64
8.37
25.77

77.40
19.47
26.41

71.53
15.22
25.83

7.87
1.67
2.84

1 LP
1 LP
1 LP

4.96

5.21

5.73

5.30

0.58

1 LP

2.29

2.40

2.46

2.39

0.26

1 LP

0.99

1.04

1.15

1.06

0.12

119.94

111.43

132.62

121.33

13.35

1 LP

)*( بالتوافق مع المقرر  47/61المتعلق بالبوليوالت المسبقة الخلط ،وتم استخدام متوسط استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ  121.33طن متري )13.35
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( خالل الفترة بين  2007و 2009في صياغة مشروع الرغاوي المدرج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.

قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء
يستھلك قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء في كوبا  24طن متري ) 1.32أطنان من قدرات استنفاذ
.10
األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-أي ما يمثل  7.4في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
المستورد في البالد .وھو يشمل شركة واحدة ،FRIOCLIMA ،تنتج أجھزة تكييف الھواء ) 90في المائة( وأجھزة
التبريد ) 10في المائة( .األنظمة الرئيسية التي تصنعھا  FRIOCLIMAھي وحدات مقسمة بقدرات تتراوح بين 1
طن تبريد و 5طن تبريد مع شحنات ھيدروكلوروفلوروكربون 22-بين  0.25و 12كغ؛ ووحدات التكثيف لمبردات
المياه من  35طن تبريد إلى  200طن تبريد مع شحنات ھيدروكلوروفلوروكربون 22-أعلى من  5كغ .جميع منتجاتھا
تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون .22-وخالل الفترة بين  2006و ،2010أنتجت  70 FRIOCLIMAوحدة
تكييف ھواء و 500وحدة مكثف و 90وحدة سقف كمتوسط سنوي.

قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
يمثل قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء  92.6في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
.11
كوبا .ويتم تقديم الخدمة عن طريق  6,100فني 5,100 ،منھم مرتبطين بـ  525متجر خدمة ومجموعة صيانة ،والعدد
المتبقي البالغ  1,000فني يعملون بشكل مستقل .وفي حين أن الفنيين المستقلين يقومون في الغالب بخدمة وحدات
تكييف الھواء المنزلية ،لكن متاجر الخدمة ومجموعات الصيانة تقوم بخدمة األجھزة في جميع القطاعات الفرعية.
5
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تبلغ القدرة المركبة ألجھزة التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروركربون 22-في كوبا 985.71
طن متري ) 54.22أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( .ووحدات تكييف الھواء المنزلي تمثل  29في المائة من
القدرة المركبة الوطنية ،يليھا تكييف الھواء الصناعي ) 22في المائة( وتكييف الھواء التجاري ) 20في المائة(
والتبريد الصناعي ) 19في المائة( .جدول  3أدناه يقدم القدرة المركبة للھيدروكلوروفلوروكربون 22-لكل قطاع
فرعي.
جدول  .3القدرة المركبة للھيدروكلوروفلوروكربون 22-في كوبا
القطاع الفرعي

الوحدة

التبريد التجاري
التبريد الصناعي )الحجرات المبردة(
النقل المبرﱠد
تكييف الھواء المنزلي )عام وخاص(
تكييف الھواء التجاري
تكييف الھواء الصناعي )البرادات
وتكييف الھواء المتحرك(
المجموع

81,596
11,498
3,355
716,928
79,509
2,279
895,165

القدرة المركبة
من قدرات
طن متري
استنفاذ األوزون
1.02
18.48
10.30
187.21
3.87
70.36
15.59
283.46
11.35
206.40
12.09
219.80
985.71

54.22

أشارت نتائج استبيان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الذي تم إجراؤه عن طريق حكومة كوبا خالل
.12
إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن القطاعات الفرعية الثالثة التي تتطلب الكمية األكبر
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للخدمة ھي قطاع تكييف الھواء المنزلي ) 32في المائة( وقطاع تكييف الھواء
التجاري ) 23في المائة( وقطاع التبريد الصناعي ) 21في المائة( .كما ق ﱠدر االستبيان الحاجة الفعلية للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء بـ  444طن متري ،وھو ما يُعتبر أعلى من
االستھالك الفعلي المبلغ عنه البالغ  338.95طن متري بالنسبة لھذا القطاع في  .2010السبب في ھذا الفرق يرجع
إلى الحد من الواردات خالل آخر أربع سنوات نتيجة لألزمة االقتصادية .إمداد الضاغطات والمكونات وغاز التبريد
الھيدروكلوروفلوروكربوني لم يفي بطلب الخدمة ،وما زاد األمر سوءا أن  80في المائة من أجھزة التبريد وتكييف
الھواء يزيد عمرھا عن  10سنوات ،كما أن نسبة عالية من الضاغطات تتلف بسب عدم االستقرار في شبكة الكھرباء،
والتدھور المتسارع بشكل عام ألنظمة التبريد بسبب التآكل الذي يسببه الملح في المناطق الساحلية .ومع تحسن الوضع
االقتصادي ،نمت الواردات أيضًا لتلبية الطلب المتزايد ،وھوما يفسر الزيادة الحادة في عام  2010في استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في الخدمة والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في الشطف.
استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
أقرﱠت حكومة كوبا نھجًا من مرحلتين إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :المرحلة األولى لتحقيق
.13
تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2013والتخفيض بنسبة  10في المائة من خط األساس
قبل عام  ،2015والتخفيض بنسبة  35في المائة من خط األساس قبل عام 2020؛ والمرحلة الثانية لإلزالة الكاملة
الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام  .2030ومن أجل الوفاء بالتزاماتھا خالل المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية ،تقترح الحكومة التقليل من استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في خدمة أجھزة التبريد وتكييف الھواء؛ وإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون22-
المستخدم في تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء؛ وإزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المحتوية عليه
البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط في تصنيع رغاوي البولي يوريثان.
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أنشطة وتكاليف اإلزالة المقترحة

اإلجراءات التنظيمية والمتعلقة بالنشر
.14

بموجب ھذا العنصر ،تقترح حكومة كوبا اإلجراءات التالية بتكلفة إجمالية  38,000دوالر أمريكي:
)أ(

مراجعة التنظيمات الحالية :يشمل ذلك مراجعة معايير التعامل مع المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وانبعاثاتھا ،وتحسين نظام التراخيص والحصص للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتحسين نظام أكواد التعريفة ،وحظر تركيب قدرات جديدة إلنتاج
األجھزة المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحظر واردات األجھزة المعتمدة على
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما يتم تحويل قطاعات التصنيع إلى تقنيات بديلة )10,000
دوالر أمريكي(؛

)ب(

تدريب موظفي الجمارك على تعزيز الضوابط الجمركية في نقطة الدخول وتحسين تسجيل بيانات
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 15,000دوالر أمريكي(؛ و

)ج(

التعليم البيئي والنشر والتوعية العامة فيما يتعلق بالقضاء على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
) 13,000دوالر أمريكي(.

الخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان
من أجل تحقيق اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في أنظمة البوليوالت المستوردة في كوبا،
.15
تقترح المرحلة األولى تحويل جميع الشركات المصنعة للرغاوي إلى تكنولوجيا الھيدروكربون المسبق الخلط .يعتمد
المشروع على اختيار تكنولوجيا الھيدروكربون كأفضل خيار لقطاع رغاوي البولي يوريثان في كوبا ألنھا ذات أداء
مقبول فيما يتعلق بالتوصيل الحراري ،وتُعتبر تكنولوجيا مقبولة على نطاق واسع للتطبيقات الحالية في كوبا ،ومتاحة
بسھولة في البلد ،وتكاليفھا التشغيلية اإلضافية منخفضة نسبيًا بالمقارنة مع الخيارات األخرى وذات إمكانيات منخفضة
لالحترار العالمي.
سوف يتم من خالل المشروع تحويل خمس شركات إلى الھيدروكربون المسبق الخلط عن طريق تأسيس
.16
مؤسسات أنظمة محلية للخلط المسبق للبوليوالت وعامل اإلرغاء والتوريد للشركات .وعلى مستوى مؤسسة األنظمة،
سوف يُتيح المشروع إمكانية تركيب صھريج تخزين تحت األرض للمواد الھيدروكربونية بسعة  30/25متر مكعب،
ووحدة للخلط المسبق لخلط البوليوالت والمواد الھيدروكربونية ،وصھاريج تخزين للبوليوالت المشكلة بالكامل للتأكد
من التشغيل األمن ،ونظام أمان مركزي )مستشعرات وإنذارات ونظام تھوية ولوحة تحكم(.
بالنسبة للشركات النھائية ،سوف يُتيح المشروع إمكانية استبدال جميع أجھزة توزيع الرغاوي؛ وتركيب
.17
نظا ًما لألمان ومراقبة الغاز يشتمل على وحدة تحكم للسالمة ،وأنظمة تھوية للتخزين ،ومناطق للخلط واإلرغاء،
وأنظمة أمان لخط اإلرغاء تشتمل على مستشعرات وأجھزة إنذار ،ونظام واحد إلطفاء الحريق ،والتأريض الكھربائي
لجميع األجھزة وتطوير إجراءات السالمة المالئمة :التجارب والتدريب ومراجعات السالمة.
قدرت التكلفة اإلجمالية لتحويل شركات الرغاوي وتأسيس وحدة للخلط المسبق بـ  2,863,162دوالر
.18
أمريكي .وقد احتسبت التكاليف التشغيلية بناء على األسعار األساسية ومواد التركيبات من الشركات المشاركة
والمعلومات التي تم جمعھا عن طريق اليوئنديبي فيما يتعلق باستبدال التركيبات والمواد .ومع تطبيق حد فعالية التكلفة
لقطاع الرغاوي ) 7,83دوالر أمريكي/كغ زائد  25في المائة إلدخال تكنولوجيا ذات إمكانيات منخفضة لالحترار
العالمي( ،يبلغ التمويل المؤھل لعنصر االستثمار  1,187,533دوالر أمريكي .وتمويل النظير الذي ستسم به
الشركات يقدر بـ  1,675,323دوالر أمريكي .جدول  4يوضح التمويل المطلوب عن طريق الشركة.
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جدول  .4تكلفة الخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان
الشركة
ICC
ريفريجيراسيون كاريبي
المكوميه
FRIARC
INPUD
IDA
مؤسسة األنظمة
المجموع

التكلفة ) دوالر أمريكي (
المجموع التمويل المطلوب

IOC

تمويل النظير

771,857

331,411

1,103,267

849,143

254,124

385,928

93,169

479,097

252,790

226,307

268,228

22,593

290,821

51,873

238,949

268,228

9,002

277,230

23,352

253,878

268,228

4,519

272,747

10,375

262,372

440,000
2,402,470

440,000

ال ينطبق

2,863,163

460,693

0

)*(440,000

1,187,533

1,675,630

)*( التكلفة الخاصة بمؤسسة األنظمة سوف توزع بين تمويل النظير الذي ستسھم به الشركات.

األنشطة في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تشمل إزالة  24طن متري )1.32
.19
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم عن طريق شركة FRIOCLIMA
من خالل مشروع استثمار لتحويل إنتاجھا من أجھزة التبريد وتكييف الھواء الصناعية والوحدات المقسمة والمكثفات
إلى بديل واحد أو عدة بدائل سوف يتم تحديدھا في مرحلة قادمة في ضوء نقص التقنيات غير المعتمدة على المواد
المستنفذة لألوزون المتاحة تجاريًا لھذه التطبيقات في كوبا .البدائل التي تم أخذھا بعين االعتبار حتى األن تشمل
الھيدروكربونات والھيدروفلوروكربون .32-كما تقترح حكومة كوبا تقديم مكون االستثمار ھذا خالل المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوركربونية بعد حل مسائل عدم التيقن الحالية فيما يتعلق بالتقنيات البديلة.
ق ﱠدم اليوئنديبي تكلفة إرشادية  400,000دوالر أمريكي بالنسبة لھذا االستبيان؛ ومع ذلك ،سوف تكون ھناك حاجة إلى
تحديد التكلفة الفعلية في مرحلة قادمة بناء على التكنولوجيا المحددة.

األنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء مرفقة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
.20
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا بتكلفة إجمالية  560,000دوالر أمريكي:
)أ(

استخدام الحوافز لتحويل أجھزة التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل خالية من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للتقليل من الحاجة إلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الخدمة:
بناء على خبرة كوبا في الھيدروكربون المستخدم في قطاع التبريد وتكييف الھواء ،سوف يتم تنفيذ
المشروع من خالل مشاريع تجريبية الختبار بدائل الھيدروكربون في التطبيقات المختلفة ثم النشر
على نطاق واسع .سوف يساعد المشروع في إعادة التحويل المنھجي لقطاع التبريد وتكييف الھواء
) 350,000دوالر أمريكي(؛

)ب(

تنفيذ شبكة االسترداد وإعادة التدوير والتجديد والتخزين إلھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
والتوسع فيھا وتعزيزھا :ھذا النشاط سوف يُعزز شبكة االسترداد وإعادة التدوير الحالية ،والتي
كانت مفيدة في االسترداد بنجاح ألكثر من  120طن متري من الكلوروفلوروكربون 12-من
وحدات التبريد المنزلية في السابق .سوف يتم تحديث األجھزة الحالية للتعامل مع المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وسوف يتم توفير أجھزة إضافية ) 60,000دوالر أمريكي(؛ و
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)ج(

أنشطة التدريب لدعم المستخدم النھائي وأنشطة االسترداد وإعادة التدوير تكون كالتالي:
)(1

تدريب واعتماد  1,000فني على الممارسات السليمة في تحويل أجھزة التبريد وتكييف
الھواء إلى بدائل خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك القضاء على
استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في الشطف ) 80,000دوالر أمريكي(؛

)(2

تدريب واعتماد الفنيين على تركيب وصيانة وإصالح واستخدام بدائل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك استخدام غازات تبريد قابلة لالشتعال وسامة وذات
إمكانيات منخفضة لالحترار العالمي ) 10,000دوالر أمريكي(؛

)(3

المساعدة الفنية إلدخال غازات تبريد بديلة في كوبا من خالل الندوات وورش العمل
والمعارض الدولية لبناء قدرة الفنيين والوصول إلى تقنيات بديلة ) 50,000دوالر
أمريكي(؛ و

)(4

المساعدة الفنية والتدريب للمستخدمين النھائيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء )10,000
دوالر أمريكي(.

مطلوب  32,000دوالر أمريكي إضافية للتنفيذ والرصد ،وھو ما يشمل تنسيق األنشطة تحت قيادة المكتب
.21
الفني لألوزون وتأسيس لجنة إدارة التخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة وتنظيم ورش العمل اإلقليمية والوطنية لدعم
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
إجمالي التكلفة بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھي
.22
ُ
مقدمة تق ﱠدر بـ  2,217,533دوالر أمريكي )غير شاملة تكاليف دعم الوكالة( إلزالة  4.17أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-و 2.60أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب و 13.35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط )جدول .(5
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جدول  .5إجمالي التكلفة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا
األنشطة

األثر )أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون(

التمويل المطلوب

الھيدروكلورو
فلوروكربون-
141ب

)دوالر أمريكي(

الھيدروكلور
وفلوروكربو
ن22-
قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
حوافز تحويل أجھزة التبريد وتكييف الھواء
استرداد وإعادة تدوير وتجديد وتخزين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على التحويل إلى أجھزة تبريد وتكييف ھواء خالية من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على تركيب وصيانة واستخدام البدائل
المساعدة الفنية إلدخال غازات تبريد بديلة في كوبا
المساعدة الفنية للمستخدمين النھائيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء
اإلجمالي لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
الخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان
مشروع االستثمار لقطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء )فريوكليما(
اإلجراءات التنظيمية والمتعلقة بالتوعية
التنفيذ والرصد
المجموع الكلي

350,000
60,000

2.85

2.60
)*(13.35

1.32

4.17

15.95

80,000
10,000
50,000
10,000
560,000
1,187,533
400,000
38,000
32,000
2,217,533

)*( الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط

تعليقــات األمانة وتوصياتـھا
التعليقـات
استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا في سياق المبادئ التوجيھية
.23
المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  (39/54ومعايير تمويل إزالة ھذه
المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين )المقرر  (44/60والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط
وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  .2014-2011وقد ناقشت األمانة المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف
مع اليوئنديبي والتي تم تناولھا بشكل مرض كما ھو موضح باختصار أدناه.
نقطة البداية إلجمالي تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
حددت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك
.24
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على  35.42أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ،محسوبة على أساس استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ  22.07أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه بموجب المادة  7في
عام  ،2010زائد متوسط كمية الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط البالغ
 13.35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون لفترة  .2009-2007ومع ذلك ،حيث أن خط األساس للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال تم تقديره بالنسبة لكوبا ،تم االتفاق على حساب نقطة البداية بناء على خط
األساس المقدر البالغ  16.88أطنان من قدرات استنفاذ األوزون بدالً من آخر سنة ُمبلغ عنھا ،زائد الكمية البالغة
 13.35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المسبقة الخلط .وقد
نتج عن ذلك نقطة بداية  30.23أطنان من قدرات استنفاذ األوزون.
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استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كانت كوبا مصنفة في السابق على أنھا ليست من البلدان المنخفضة االستھالك بسبب مستوى استھالكھا من
.25
الكلوروفلوروكربون )خط أساس الكلوروفلوروكربون  625.1أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(؛ ومع ذلك ،يُعتبر
خط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاص بكوبا البالغ  283.62طن متري أقل من  360طن متري.
ومستوى التمويل لألنشطة في قطاع الخدمة سوف يتم تحديده بالتوافق مع المقرر ) 44/60و( ).(12
المسائل ذات الصلة بالخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان

مبررات اإلدراج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بموجب طلب إعطاء المبررات حول الحاجة إلى تحويل قطاع الرغاوي في ھذا التوقيت ،مع العلم بأن ھذا
.26
الجزء من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال يُسھم في تحقيق االمتثال ،أشار اليوئنديبي إلى أن
حكومة كوبا ق ﱠدمت ھذا المشروع بالتوازي مع المقرر  6/XIXالجتماع األطراف الذي أعطى األولوية إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات اإلمكانيات األكبر الستنفاذ األوزون ،واستبدالھا ببدائل تُقلل من األثر على التغير
المناخي وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .وق ﱠدمت الحكومة المشروع أيضًا بالتوازي مع المقرر 47/61
والتعھدات ،قبل وقت تحويل آخر مصنع لتصنيع الرغاوي إلى تكنولوجيا غير معتمدة على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وحظر استيراد واستخدام أنظمة البوليوالت المسبقة الخلط المحتوية على
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب .وعالوة على ذلك ،يمثل استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في ھذا
القطاع )متوسط االستھالك  121.33طن متري لفترة  38 (2009-2007في المائة من إجمالي استخدامات المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البالد فيما يتعلق بقدرات استنفاذ األوزون.

اختيار التكنولوجيا
لفتت األمانة انتباه اليوئنديبي إلى عدد من المسائل ال ُمحددة ،بما في ذلك استخدام الھيدروكربون في الشركات
.27
ذات مستويات االستھالك المنخفضة للغاية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )ثالث شركات تستھلك أقل من 6
طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب(؛ وعدم وجود مؤسسات أنظمة محلية لديھا الخبرة في التعامل مع
البوليوالت بشكل عام والبوليوالت القائمة على الھيدروكربون بشكل خاص؛ وأن مستوى التمويل المشترك المطلوب
إلدخال ھذه التكنولوجيا يمثل  90في المائة من تكلفة المشروع في ثالث شركات ،ونقص المعلومات عن أداء ھذه
التكنولوجيا 1.بناء على المناقشات الالحقة حول المسائل ال ُمثارة ،ق ًّدم اليوئنديبي مقترحًا مراجعًا لتحويل الشركتين
األكبر ،ريفريجيراسيون كاريبي والنكومت ،اللتين يبلغ االستھالك الخاص بھما من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية  86.75طن متري و 25.83طن متري على التوالي ،إلى الھيدروكربون المخلوط في
الموقع؛ في حين أن الشركات الثالث األصغر FRIARC ،و INPUDو ، IDAالتي يبلغ استھالكھا من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية  5.3طن متري و 2.39طن متري و 1.06طن متري على التوالي ،سوف يتم تحويلھا
إلى تكنولوجيا األنظمة المعتمدة على الماء.

1بينما يعترف تقرير تقييم  2010للجنة التقنية لخيارات الرغاوي بوجود حالة ناجحة واحدة الستخدام الھيدروكربون المسبق الخلط في شمال أوروبا،
لكن المعلومات المتاحة عن استخدام ھذه التكنولوجيا تُعتبر محدودة .وقد وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثامن والخمسين والتاسع والخمسين على
مشروعين إلثبات/إيضاح الخيارات المنخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربون كعامل إرغاء في تصنيع رغاوي البولي يوريثان في مصر وإيضاح
التحويل من البوليوالت المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى المعتمدة على السيكلوبنتان في تصنيع رغاوي البولي
يوريثان الجاسئة في إحدى الشركات في الصين .والنتائج النھائية لھذه المشروعات ،بما في ذلك التقييم الخاص بقابلية ھذه التكنولوجيا للتطبيق،
واالعتبارات اللوجستية والمتعلقة بالسالمة ،وتوافر المواد )البوليوالت والتركيبات الثابتة على المدى الطويل...إلخ( ،والشروط المطلوبة من المستخدم
النھائي للتطبيق ،لم تُق ﱠدم إلى اللجنة التنفيذية ولم يتم نشرھا على مؤسسات األنظمة األخرى.
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أھلية الشركات والتكاليف اإلضافية
المشروع المراجع للتحويل إلى الھيدروكربون يشمل صھريج تخزين صغير ووحدة للخلط المسبق وجھاز
.28
موزع رغاوي ومعدات مرتبطة بالسالمة والتدريب واالختبارات والتجارب ومراجعة السالمة والتكاليف التشغيلية
اإلضافية الستخدام الھيدروكربون بتكلفة  875,004دوالر أمريكي لريفريجيراسيون كاريبي و 446,542دوالر
أمريكي لالنكومت .كما يشمل التحويل إلى أنظمة النفخ بالماء موزع رغاوي عالي الضغط واختبارات تدريب
وتجارب لكل شركة من الشركات الثالث المساعدة .والتكلفة اإلجمالية للمشروع المراجع تبلغ  1,789,460دوالر
أمريكي بفعالية تكلفة  14.74دوالر أمريكي/كغ .ومع ذلك ،مع التسليم بحد فعالية التكلفة لمشاريع تحويل الرغاوي
البالغ  9.79دوالر أمريكي/كغ ،فإن مستوى التمويل اإلجمالي المطلوب لھذا المشروع يبلغ  1,187,527دوالر
أمريكي ،مع رصيد متبقي  601,933دوالر أمريكي سوف يتم تحويله عن طريق الشركات المستفيدة .جدول 6
يوضح التكلفة الموافق عليھا لمشروع رغاوي البولي يوريثان.
جدول  .6التكلفة الموافق عليھا للخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان لكوبا
الشركة
ريفريجيراسيون كاريبي
النكومت
FRIARC
INPUD
IDA
المجموع

التكلفة ) دوالر أمريكي (
رأسمالية
816,200
429,000
154,000
154,000
154,000
1,707,200
إجمالي التمويل المطلوب
فعالية التكلفة )دوالر أمريكي(

تشغيلية
58,804
17,542
3,580
1,618
716
82,260

المجموع
875,004
446,542
157,580
155,618
154,716
1,789,460
1,187,527
9.79

المسائل ذات الصلة بقطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء
أشارت األمانة إلى أن المشروع الخاص بتصنيع التبريد وتكييف الھواء لم يتم تطويره بشكل كامل مع التسليم
.29
بنقص فعالية التكلفة وعدم وجود تكنولوجيا مستدامة بالنسبة للظروف السائدة في كوبا .ومع التسليم بأن جميع األنشطة
المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يجب تطويرھا بشكل كامل قبل
تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية )ال يمكن الموافقة على أي مشاريع مستقلة بعد ) 2010المقرر ) 39/54د(( ،لذلك لم يمكن
لألمانة التوصية بالموافقة عليھا .وإذا لم يتم إدراج المشروع في التقديم الحالي ،سوف تكون الفرصة التالية لتقديمه في
المرحلة الثانية في عام  .2020وفي ضوء ذلك ،اقترحت األمانة على اليوئنديبي أن يقدم المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية حتى عام  2015بدالً من  ،2020وفي عام  2014يتم تقديم المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شاملة مشروع استثمار مطور بالكامل لقطاع تصنيع
التبريد وتكييف الھواء ،وذلك بمجرد حل جميع مسائل عدم التيقين في التكنولوجيا.
أشار اليوئنديبي إلى أن حكومة كوبا تفضل االحتفاظ بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
.30
الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  2020كما ھي مقدمة ألن ذلك سوف يسمح للبلد بتنفيذ أنشطة اإلزالة اإلضافية
في السنوات األولى حيث يتوقع زيادة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التسليم بالتخفيض في الواردات
في عام  ،2009والزيادة الالحقة في الواردات لتغطي الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي لم تتم
تلبيته في السابق .وبالنظر إلى أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2010أعلى من خط األساس بـ
 79.33طن متري ) 5.19أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( ،فمن الضروري بالنسبة لكوبا البدء في أنشطة
لتخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى مستوى خط األساس لبدء أكبر عدد ممكن من األنشطة بداية
من عام .2012
12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/29

في حين أن األمانة تقدر أھمية تنفيذ عنصر االستثمار في كوبا بمجرد أن تصبح التكنولوجيا متاحة قبل
.31
 ،2020لكن لم يمكنھا الموافقة على أي تقديم مستقبلي كمشروع مستقل في ضوء المقرر ) 39/54د( .وقد وافقت
حكومة كوبا على أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تغطي الفترة حتى
 ،2015وأن مشروع االستثمار في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء سوف يتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على الرغم من أنھا لم تكن تفضل ذلك.
وفيما يتعلق بالتكلفة المقدرة البالغة  400,000دوالر أمريكي المقدمة عن طريق اليوئنديبي ،تُشير األمانة
.32
إلى أن ھذه التكلفة إرشادية فقط .والتكلفة النھائية سوف تكون بناء على اختيار تكنولوجيا بديلة على سبيل المثال ال
الحصر.
المسائل ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
استعرضت األمانة األنشطة المقترحة لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء في ضوء حالة التنفيذ لخطة اإلزالة
.33
الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية لكوبا .وقد تمت اإلشارة إلى أنه على الرغم من اإلزالة التامة للمواد
الكلوروفلوروكربونية التي تحققت في  1يناير/كانون الثاني  ،2010لكن كان اليزال ھناك رصيد غير منفق
 236,605دوالر أمريكي لخطة األزالة الوطنية حتى ديسمبر/كانون األول ) 2010أحدث المعلومات المتاحة عن
التقارير المرحلية المقدمة عن طريق اليوئنديبي إلى االجتماع الرابع والستين( و 101,924دوالر أمريكي فقط كان
يُخطط الستخدامھا في  2011بالنسبة لألنشطة ذات الصلة بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية .وأشار اليوئنديبي إلى
أن خطة اإلزالة الوطنية في المرحلة النھائية للتنفيذ ،وأنه على الرغم من الحظر الناجح المفروض على واردات
المواد الكلوروفلوروكربونية ،لكن يظل ھناك طلب على المواد الكلوروفلوروكربونية لالستخدام في خدمة أجھزة
التبريد العاملة في البلد .ووفقًا لذلك ،تُركز خطة اإلزالة الوطنية حاليًا على إعادة تحويل قطاع التبريد التجاري من
المواد الكلوروفلوروكربونية إلى بدائل غير معتمدة على مواد مستنفذة لألوزون )مثل المواد الھيدروفلوروكربونية
والھيدروكربونات حسب خصائص األجھزة( ،التي كان قد تم االلتزام بالتمويل المتبقي من أجلھا .وحتى وقت التقديم،
كان قد تم إنفاق  121,000دوالر أمريكي وكانت ھناك  40,000دوالر أمريكي تم التعھد بھا لألنشطة حتى
ديسمبر/كانون  .2011والرصيد البالغ  75,605دوالر أمريكي مبرمج للصرف في أوائل عام  2012قبل البدء في
تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .أشار كل من اليوئنديبي وحكومة كوبا
إلى أن أي أنشطة متبقية بموجب خطة اإلزالة الوطنية سوف تكون تكميلية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
اعتبرت األمانة أن االستراتيجية الخاصة بقطاع الخدمة حتى عام  2020كانت كافية ،وناقشت مع اليوئنديبي
.34
إمكانية الحفاظ على نفس العناصر في ضوء التغيير في االستراتيجية الخاصة بتحقيق التخفيضات حتى عام 2015
من خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والسماح للبلد بتقديم مشروع
االستثمار في قطاع التصنيع كجزء من المرحلة الثانية قبل عام  .2020كما ق ﱠدم اليوئنديبي خطة عمل بميزانية
مخفضة .وتمت إزالة المساعدة التقنية للمستخدمين النھائيين ألنه يمكن تقديمھا من خالل عمليات التحويل ،لكن مع
االحتفاظ باالستراتيجية األصلية في األساس .كما تم إدراج األنشطة التنظيمية والمتعلقة بالرصد ،المقدمة بشكل مبدئي
باإلضافة إلى مستوى التمويل المخصص بموجب المقرر  ،44/60في المخصص العام للخدمة البالغ 176,000
دوالر أمريكي .وجدول  7يوضح تكاليف األنشطة في قطاع الخدمة التي تشملھا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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جدول  .7تكاليف األنشطة في قطاع الخدمة التي تشملھا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
األثر )أطنان من
قدرات استنفاذ
األوزون(
الھيدروك الھيدروك
لوروفلو لوروفلو
روكربون روكربون
141ب22-

األنشطة

قطاع الخدمة
حوافز تحويل أجھزة التبريد وتكييف الھواء
استرداد وإعادة تدوير وتجديد وتخزين المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على التحويل إلى أجھزة تبريد وتكييف ھواء
خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على تركيب وصيانة واستخدام البدائل

سيناريو
2015
)دوالر
أمريكي(

األثر )أطنان من
قدرات استنفاذ
األوزون(
الھيدروك الھيدروك
لوروفلو لوروفلو
روكربون روكربون
141ب22-

سيناريو
2020
)دوالر
أمريكي(

70,000

350,000

30,000

60,000

40,000

80,000

10,000

10,000

15,000

25,000

5,000
6,000
176,000

10,000
25,000
560,000

المساعدة الفنية إلدخال غازات تبريد بديلة في كوبا
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في
الشطف
التنفيذ والرصد
اإلجمالي لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء

1.56

2.85

2.60

إجمالي التكلفة الموافق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التكلفة اإلجمالية الموافق عليھا لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.35
موضحة في جدول  8أدناه.
جدول  .8التكلفة اإلجمالية الموافق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا
األثر )أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون(
الھيدروكلور الھيدروكلورو
وفلوروكربو فلوروكربون-
141ب
ن22-

األنشطة

قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
حوافز تحويل أجھزة التبريد وتكييف الھواء
استرداد وإعادة تدوير وتجديد وتخزين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على التحويل إلى أجھزة تبريد وتكييف ھواء خالية من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
التدريب على تركيب وصيانة واستخدام البدائل
المساعدة الفنية إلدخال غازات تبريد بديلة في كوبا
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في الشطف
الرصد
اإلجمالي لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
الخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان
المجموع الكلي
)*( الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط
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)دوالر أمريكي(

70,000
30,000

1.56
*13.35
14.91

40,000
10,000
15,000
5,000
6,000
176,000
1,187,527
1,363,527
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األثر على المناخ
صافي األثر على المناخ إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في الشركات الخمس المصنعة للرغاوي
.36
التي تشملھا المرحلة األولى تم حسابة على أنه يساوي الفرق في االنبعاثات المباشرة بين المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية والتقنيات البديلة )السيكلوبنتان والماء( .وھذا الحساب موضح في جدول  9أدناه.
جدول  .9األثر على المناخ للخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان في كوبا
المادة
قبل التحويل
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
بعد التحويل
السيكلوبنتان
صافي التأثير

إمكانية
االحترار
العالمي
725

طن/سنة

121.33
74.30

20

مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
)طن/سنة(
87,964
1,486
86,478

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،التي تتضمن
.37
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ستؤدي إلى
خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم لخدمة التبريد .وكل كيلوغرام )كغ( من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  1.8طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم تشمله خطة إدارة اإلزالة النھائية ،لكن
األنشطة ال ُمخططة عن طريق كوبا ،والسيما الخطة القطاعية لرغاوي البولي يوريثان التي اكتملت باعتمادھا القوي
على استخدام الھيدروكربونات في قطاع الخدمة وجھودھا األعلى من المتوسطة في تحسين ممارسات الخدمة والتقليل
من انبعاثات غاز التبريد المصاحبة ،تُشير إلى أن البلد يمكن أن يتجنب انبعاث  12,852طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون في الغالف الجوي كما تقدره خطة األعمال لفترة  .2014-2011غير أنه في الوقت الحالي ،ال تستطيع
األمانة أن تقدر األثر على المناخ كميا .ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا
مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي أعيدت تھيئتھا.
التمويل المشترك
استجابة للمقرر )39/54ح( بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى
.38
من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة )11ب( من المقرر 6/XIX
الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف ،أشار اليوئنديبي إلى أن حكومة كوبا استكشفت مصادر التمويل
المشترك ألنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،لكن لم يمكن تحديد أي مصدر خالل إعداد خطة إدارة
اإلزالة النھائية .وسوف يأتي التمويل الرئيسي من حكومة كوبا ،التي عبﱠرت عن اھتمامھا الشديد بالوفاء بالتزاماتھا
التي تعھدت بھا بموجب بروتوكول مونتريال .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف تُسھم الشركات المشاركة في الخطة
القطاعية لرغاوي البولي يوريثان بتمويل نظير يبلغ  601,933دوالر أمريكي.
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2014-2011
يطلب اليوئنديبي مبلغ  1,363,527دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة
.39
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  2014-2011البالغ  1,446,442دوالر
أمريكي بما فيه تكاليف الدعم أعلى من إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال .يرجع الفرق بين األرقام إلى االختالف
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في خط األساس بين خطة األعمال وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الفعلية المقدمة والتقديم
الخاص بمشروع رغاوي البولي يوريثان إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة
الخلط ،وھو ما يُعتبر أكبر من مشروع الرغاوي الذي تشتمل عليه خطة األعمال.
واستنادا إلى خط أساس االستھالك المقدر للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة البالغ
.40
 259.62طن متري ،فإن مخصصات كوبا حتى إزالة عام  2015ينبغي أن تكون  176,000دوالر أمريكي بما يتسق
مع المقرر  ،44/60زائد التمويل الخاص بمشاريع االستثمار في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء وقطاع
الرغاوي.
مشروع االتفاق
يرد مشروع اتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق
.41
األول بھذه الوثيقة.
التوصيـات
.42

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا للفترة من  2011إلى  2015لتحقيق التخفيض بنسبة  10في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  1,363,527دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  102,265دوالر أمريكي لليوئنديبي ،مع التفاھم على أنه:
)(1

تم تقديم  176,000دوالر أمريكي للتعامل مع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد وصوال حتى تخفيض نسبته  10في المائة في عام  2015بما يتسق
مع المقرر 44/60؛ و

)(2

تم تقديم  1,187,527دوالر أمريكي لعنصر االستثمار إلزالة  13.35أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة
الخلط المستخدمة في قطاع تصنيع الرغاوي؛

)ب(

مالحظة أن حكومة كوبا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  16.88أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  11.70أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون و 22.07أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام  2009و 2010على
التوالي بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد  13.35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
من الھيدروكلوروفلوركربون141-ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط ،مما يؤدي
إلى  30.23أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  14.91طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛

)ه(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من االتفاق
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير
16
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في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل،
مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و
)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  1,000,000دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  75,000دوالر أمريكي لليوئنديبي.
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Annex I

المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة كوبا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
-1
المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  15.19من أطنان
قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال
على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على
بيانات المادة  ،7مع تعديل التمويل تبعا لذلك ،وفقا للمقرر .44/60
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار
إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في الفقرة
 ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز
المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجـاوز المستـوى
المحدد لكـل مادة في الصفـوف األفقية  3-1-4و 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و) 3-5-4االستھالك المؤھل المتبقي( من
كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ،
في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ّ
ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من
الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
1
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت
بالكامل؛
)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
)ھ(
وما بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:
)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة
حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

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

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،
أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع
تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ
السنوي الالحق؛

)ج(

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا ،يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية
كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا .ويجب أن يُحدد في الطلب المقدم لتغيير
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف في أطنان
قدرات استنفاد األوزون التي سيتم إزالتھا ،حسبما ينطبق األمر .ويوافق البلد على أن الوفورات
2
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المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي إلى خفض مستوى التمويل
الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛
)د(
-8
لما يلي:

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة
المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على عمليات
التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في إطار
برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي  2-2من
التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات،
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق
على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح
المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لھذا االتفاق.
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 -14يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في
نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة
بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات
الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.

4
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون–141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون–142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون–141ب*
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
14.25
0.01
2.60
0.02
13.35
30.23

*الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط )متوسط (2009-2007

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1-1
2-1
1-2
2-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

2012
غير
متاح

2011
غير متاح

المفردات
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
15.19
16.88
16.88
غير
غير متاح
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
متاح
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
18,000
0 345,527
0
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 1,000,000
)اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(
1,350
0
25,915
0
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر 75,000
أمريكي(
18,000
0 345,527
0
1,000,000
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
1,350
0
25,915
0
75,000
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
19,350
0 371,442
0
1,075,000
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المسبقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المسبقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت المسبقة الخلط )أطنان قدرات استھالك األوزون(
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2013
16.88

2014
16.88

المجموع

2015
15.19

1,363,527
102,265
1,363,527
102,265
1,465,792
0
غير متاح
14.25
0.0
غير متاح
0.01
1.56
غير متاح
1.04
0.0
غير متاح
0.02
13.35
غير متاح
0
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األول في السنة المحددة في التذييل -2

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود ،ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير
الس ابق ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة الم واد ،وكيفي ة إس ھام مختل ف النش اطات فيھ ا،
وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت ي أزيل ت
كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنش طة ،حس ب الم ادة ،والتكنولوجي ا البديل ة المس تخدمة والب دائل ذات الص لة
التي أدخلت ،للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي ر ف ي االنبعاث ات ذات
الص لة بالمن اخ .وينبغ ي أن يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات
المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على أي تغيي رات تط رأ عل ى الظ روف
ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة )خطط( التنفي ذ الس نوية الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير،
وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ذ الش ريحة ،عل ى النح و المنص وص
عليه في الفقرة  7من ھذا االتفاق ،أو غير ذلك من التغييرات ،وأن يقدم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي
التقرير المسرود جمي ع الس نوات ذات الص لة المح ددة ف ي الفق رة الفرعي ة )5أ( م ن االتف اق ،ويمك ن
باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية الس نة المزمع ة لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس ابقة
بع ين االعتب ار؛ وس تقدم البيان ات ال واردة ف ي الخط ة حس ب الس نة التقويمي ة .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نوات المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل ى الخط ة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق ة بوص فه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ الس نوية المقدم ة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترن ت .وس تعدل ھ ذه المعلوم ات الكمي ة ،الت ي يتع ين تق ديمھا حس ب
الس نة التقويمي ة م ع ك ل طل ب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة
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الفرعي ة )1أ( أع اله( والخط ة )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1ج( أع اله( ،وخط ة التنفي ذ الس نوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛
)ھ(

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

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
سوف يتم تقديم اإلشراف عن طريق وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة ،من خالل المكتب الفني لألوزون،
-1
وبمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية.
سوف يتم رصد وتحديد االستھالك من البيانات الرسمية لالستيراد والتصدير للمواد المسجلة عن طريق
-2
اإلدارات الحكومية ذات الصلة.
-3
النھائية:

سوف يقوم المكتب الفني لألوزون بجمع واإلبالغ عن البيانات والمعلومات التالية كل سنة أو قبل المواعيد
)أ(

التقارير السنوية عن استھالك المواد المقدمة إلى أمانة األوزون؛ و

)ب( التقارير السنوية حول التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

خطة

إدارة

المواد

سوف يقوم المكتب الفني لألوزون باالشتراك مع الوكالة المنفذة الرئيسية باالستعانة بھيئة مستقلة مؤھلة
-4
إلجراء تقيي ًما كميًا وكيفيًا لألداء فيما يتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
الوكالة المسؤولة عن التقييم سوف يُتاح لھا الوصول الكامل إلى المعلومات الفنية والمالية ذات الصلة لتنفيذ
-5
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
الوكالة المسؤولة عن التقييم سوف تقوم اإلعداد والتقديم إلى المكتب الفني لألوزون والوكالة المنفذة الرئيسية
-6
مشروع تقرير موحد في نھاية كل خطة تنفيذ سنوية ،بحيث يشتمل على نتائج التقييم ،ومتى كان مالئ ًما ،التوصيات
بإجراء التحسينات أو التعديالت .كما سيشتمل مشروع التقرير على موقف البلد فيما يتعلق باالمتثال ألحكام ھذا
االتفاق.
بعد دمج التعليقات والتوضيحات ،إن وجدت ،من المكتب الفني لألوزون والوكالة المنفذة الرئيسية ،سوف
-7
تقوم الوكالة المسؤولة عن التنفيذ باستكمال التقرير المقدم إلى المكتب الفني لألوزون والوكالة المنفذة الرئيسية.
سوف يصادق المكتب الفني لألوزون على التقرير النھائي وسوف تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بإرساله إلى
-8
االجتماع ذي الصلة للجنة التنفيذية مع خطة التنفيذ والتقارير السنوية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
)أ(
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الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛
)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

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

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

)ي(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ و

)ك(

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

2
يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا
الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
----
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