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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

    ماليزيا
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

   اليوئنديبي  )مرحلة األولىال(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 537.5  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010 :السنة )األوزون دطن من قدرات استنفا(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحة   ىالرغاو  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.9    0.1 0.8     123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 178.2      178.2  ب   141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.9   1.9      141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.3       1.3   ب     142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 355.1    35.6 319.6        22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.1     0.1     225الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(بيانات االستھالك ) رابعا(

  515.8  :داية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة الب515.8  :)تقديري( 2010-2009األساس لفترة  طخ

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(االستھالك المؤھل للتمويل 

  412.7  :المتبقي0.0  :موافق عليه بالفعل

 

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

  

  اليوئنديبي

ون إزالة المواد المستنفذة لألوز
طن من قدرات استنفاد (

  )األوزون

 12.4 12.4 12.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 

 10,588,895 0 0 0 0 0 0 958,890 2,876,669 3,876,669 2,876,669  ) دوالر أمريكي(التمويل 

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  ال ينطبق 464.2 515.8 515.8  ال ينطبق  ال ينطبق   ونتريالحدود االستھالك في بروتوكول م

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

  ال ينطبق 464.2 515.8 515.8  ال ينطبق  ال ينطبق

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

  
  اليوئنديبي

 9,587,470 958,747  3,628,723  5,000,000  تكاليف المشروع

 719,060 71,906  272,154  375,000  تكاليف الدعم

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

5,000,000  3,628,723  958,747 9,587,470 

 719,060 71,906  272,154  375,000  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 10,306,530 1,030,653  3,900,877  5,375,000  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 375,000 5,000,000  اليوئنديبي

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :ب التمويلطل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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  وصف المشروع
 

اع الخامس  .1 ى االجتم ة، إل ذة المخَول ة المنف ديبي بصفته الوكال ع اليوئن ا، رف ة ماليزي ة عن حكوم نياب
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي  والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من

داره  غ  10,552,870مق ة بمبل م الوكال اليف دع ى تك ي، إضافة إل ا  791,465دوالر أمريك ي، كم دوالر أمريك
داره . قُّدمت أصالً  ة استراتيجيات وأنشطة إلنجاز تخفيض مق في استھالك % 10وتغطي خطة إدارة اإلزال

       .ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ال
 

اع  .2 ذا االجتم ى ھ ة إل ة المقدم دوالر  5,500,000وتبلغ الدفعة األولى للمرحلة األولى من خطة اإلزال
  .دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي، كما قُّدمت أصالً  412,500أمريكي، إضافة إلى تكلفة دعم الوكالة بمبلغ 

  
  خلفية

  
ي يبل .3 ا، الت داد سكانھا لقد صادقت ماليزي ديالت بروتوكول  25.5غ تع ع تع ى جمي ون نسمة، عل ملي

   .مونتريال
    

  سياسة المواد المستنفدة لألوزون وإطار العمل التنظيمي 
  

ا .4 ال في ماليزي ذ بروتوكول مونتري ة، مسؤولة تنفي دائرة البيئ ة ل ة األوزون التابع  . تتولى وحدة حماي
ة  ة للجن ة العام ي األمان دة ھ ا أن الوح ارية كم ة استش ي ھيئ ة األوزون وھ ة طبق ة لحماي ة الوطني التوجيھي

    .تنفيذ بروتوكول مونترياللللحكومة 
 

تنفدة  .5 واد المس تيراد الم بط اس ة بض ات الخاص ات والتنظيم ا السياس ة ماليزي عت حكوم د وض لق
ألوزون ات صديقة ل ذلك تطوير تكنولوجي زم نظام و. لألوزون، وتركيبھا واستخدامھا والتخلص منھا، وك يُل

ام  ى إذن 1994ترخيص االستيراد، المعلن في ع ألوزون الحصول عل تنفدة ل واد المس ع مستوردي الم ، جمي
ناعة ارة والص ن وزارة التج واد الھيدروكلور. م مول الم دم ش ن ع الرغم م ام وفلورووب ي نظ ة ف كربوني

ى إذن ال ول عل نوية، إال أن الحص تيراد الس ص االس د حص ار تحدي رخيص بانتظ واد الت تيراد الم س
زم ر مل ة أم المواد ويُ . الھيدروكلوروفلوروكربوني اص ب رخيص الخ ام الت دخل نظ ع أن ي توق

فيذ خطة إدارة تن كجزء من 2013 كانون الثاني/الھيدروكلوروفلوروكربونية حيّز التنفيذ اعتبار من أول يناير
 .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  كلوروفلوروكربونية وتوزيعھا حسب القطاعاتاستھالك المواد الھيدرو 

  
. مستورد 25ستورد جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في ماليزيا من قبل حوالي  .6

ام  ي ع جل ف م تس ة  2009ول واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تخدام الم اج أو تصدير أو اس ام عن إنت ة أرق أي
ام ن. الخ ا م تھالك ماليزي ع اس د ارتف ة الماضية  وق نوات الخمس ي الس ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم

داره  بيا مق دل ثابت نس نويا% 8بمع ادة . س تدامة وزي ة االقتصادية المس ا عن التنمي ادة غالب ذه الزي ونتجت ھ
واء  ف الھ زة تكيي ة أجھ ة، وبخاص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دات القائم ى المع ب عل الطل

ة الصغيرة الم ى (نفصلة ووحدات التكييف المجمع ة تصل إل وة حصان 2.5بطاق د سجل االنخفاض ). ق وق
ام  ي ع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم ي اس د ف ادي  2008الوحي و االقتص ع النم ة لتراج نتيج

ام  ي ع اع ف ى االرتف تھالك إل اد االس د ع ك، فق ع ذل المي؛ وم د2009الع ا بع ى م تمر إل ع أن يس ام  ، ويُتوق ع
ويظھر جدول . طن من قدرات استنفاد ألوزون 515.76وقد قُّدر خط األساس المطلوب لاللتزام عند . 2010

 2010 – 2005استھالك ماليزيا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة من  1
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  2010 - 2005ماليزيا للفترة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في : 1جدول 

  

  خط األساس    2010  2009 2008 2007 2006 2005 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
                  طن متري

 6,355.29 6,455.58 6,255.00 4,471.00 4,911.00 4,562.00 4,553.00  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1,477.61 1,620.21 1,335.00 1,206.00 1,280.00 1,153.00 899.00  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 56.65 45.31 68.00 106.00 54.00 25.00 60.00  123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 13.38 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70   141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 12.10 20.00 4.20 35.56 14.78 72.50 107.93  ب 142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 18.60 0.00 37.20 5.80 0.00 1.35 28.86  21ن الھيدروكلوروفلوروكربو

 1.11 1.55 0.67 3.40 4.70 5.38 12.63  225الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.90  121الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 20.13 0.05 0.00  124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 7,934.73 8,169.40 7,700.07 5,827.76 6,284.61 5,826.08 5,667.02  المجموع  
         طن من قدرات استنفاد األوزون

 349.54 355.06 344.03 245.91 270.11 250.91 250.42  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 162.54 178.22 146.85 132.66 140.80 126.83 98.89  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.13 0.91 1.36 2.12 1.08 0.50 1.20  123لوروكربون الھيدروكلوروف

 0.94 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33   141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.79 1.30 0.27 2.31 0.96 4.71 7.02  ب 142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.74 0.00 1.49 0.23 0.00 0.05 1.15  21الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.08 0.11 0.05 0.24 0.33 0.38 0.88  225روكربون الھيدروكلوروفلو

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.04  121الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00  124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 515.76 537.47 494.04 383.47 413.72 383.66 359.92 المجموع  
  .7ردة في المادة البيانات الوا  :المصدر

 
دات في قطاعات  .7 ا في تصنيع منتجات ومع ة في ماليزي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تستخدم الم

، وفي قطاعات )ألوزونقدرات استنفاد اسة بالطن من امق% 54.9سة بالطن المتري أو امق% 47.3(عديدة 
درات % 45.1أو سة بالطن المتري، ا، مق%52.7(خدمة  وصيانة التبريد وتكييف الھواء  مقاسة بالطن من ق

ة % 70 - 60ويذھب ما بين ). استنفاد األوزون تثمارية المنظّم ى المشاريع االس من االستھالك الصناعي إل
ادة . وتتركز النسبة المتبقية في المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم. ذات القدرات الفنية واإلدارية الجيدة والم

دروكلورشائعة االستخدام ھي  د  22 وفلوروكربونالھي دات التبري اً في قطاعات تصنيع مع المستخدمة أساس
المستخدمة في قطاع تصنيع رغاوى ب  141الھيدروكلوروفلوروكربون والتكييف وصيانتھا، ويأتي بعدھا 

ةيالبوليور ان الجاف نيع . ت ي تص ا ف ة أيض واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم ة م ات قليل تخدم كمي ا تس كم
ذيباتالبول ىوارغ يّن جدول  .يسترين المقذوف، وفي قطاعات مكافحة الحرائق والم ع القطاعي  2ويب التوزي

   .الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا
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  )2009(ية في ماليزيا الھيدروكلوروفلوروكربون داومالستھالك القطاعي التوزيع ال: 2جدول 
النسبة  المجموع  (*)أخرى  ب 141روكلوروفلوروكربون ھيد 22ھيدروكلوروفلوروكربون  القطاع

 المئوية
  طن متري 

            التصنيع 
%1,33517.3 1,335   رغاوى البوليوريتان

%211,93625.1 1,915 تكييف الھواء
%203504.5 330 التبريد

%13130.2    مكافحة الحريق
بوليسترين رغاوى 
  منبثق

6 4100.2%

%110.0    المذيبات 
%514,05552.7 4,004 الخدمة 

%6,2551,3351107,700100 )طن متري(المجموع 
  طن متري

            التصنيع 
%146.8529.7 146.85   رغاوى البوليوريتان

%0.01105.3421.3 105.33 تكييف الھواء
%18.153.7 18.15 التبريد
%0.260.260.1    حة الحريقمكاف

بوليسترين رغاوى 
  منبثق

0.33 0.270.600.1%

%0.050.050.0    المذيبات 
%2.58222.8045.1 220.22 الخدمة 

%344.03146.853.17494.04100 )طن متري(المجموع 
  225ب، ھيدروكلوروفلوروكربون  142فلوروكربون  ، ھيدروكلورو123ھيدروكلوروفلوروكربون ، 21ھيدروكلوروفلوروكربون (*) 

    
  

  التبريد وتكييف الھواء صناعةقطاعات 
  

وحدات تكييف الھواء : ينقسم قطاع التبريد وتكييف الھواء في ماليزيا إلى أربعة قطاعات فرعية ھي .8
لة والمج دات الممعالمنفص ددعمجة، الوح ردات التم رارة، ومب خات الح اء، ومض ردة بالم ر،  ة المب المباش

واء المنفصلة والمدمجة ). مبردات طاردة(والمبردات المغمورة   1,750ويستھلك تصنيع وحدات تكييف الھ
تنفاد اطن من  96.25(طن متري  درات اس وازي ) ألوزونق ا ي دروكلوروفلوروكربونمن % 91بم  22 ھي

وتستھلك ). وة حصان أو أقلق 2.5(المستخدمة في ھذا القطاع، مع أن معظم ھذه الوحدات ذات قدرة صغيرة 
ادة يثمانية مصانع رئيس ا تحت الم ا مجموعه 5ة، ثالثة منھا تدخل جزئي ري  1,808، م طن  99.44(طن مت

تنفاد األوزون من  دروكلوروفلوروكربونمن ) قدرات اس ا يستھلك 22 ھي مصنعا صغير ومتوسط  23، كم
دارھا  ة ومق ة المتبقي م، الكمي ري  107الحج ن طن  5.89(طن مت تنفاد األوزونم درات اس د أنتجت ). ق وق

ا  ام  2.8ماليزي ي ع دة ف ون وح ا 2009ملي توردت  1.86، صّدرت منھ دة، واس ون وح دة  200,000ملي وح
ع أن تستمر . إضافية ة الماضية، ويتوق واء في السوق في السنوات القليل وقد ازداد انتشار معدات تكييف الھ

 .ھذه الزيادة لبضع سنوات قادمة
 

و ويواجه منافسة من الوحدات ويُ  .9 ه ينم بيا، ولكن واء صغيرا نس زة تكييف الھ عّد قطاع تصنيع أجھ
 404آر   وأ  134ھيدروكلوروفلوروكربون ويستخدم قطاع التبريد التجاري الفرعي في األغلب . المستوردة

وقد استخدم . رجة أقلبد واألمونيا 507أ و آر  404بينما يستخدم قطاع التبريد الفرعي بسلسلة البرودة  آر ، أ
من  2009في عام  22ھيدروكلوروفلوروكربون من ) قدرات استنفاد األوزونطن من  4.40(طناً مترياً  80

د التجاري  شركة 20قبل  دات التبري اء، ثالجات (لتصنيع مع رادات الم اء، ب اني الم ردات قن ع، مب آالت البي
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درات استمن طن  13.75(طن متري  250، و )التجميد د بفي القطاع الفرعي ) نفاد األوزونق لة للتبري سلس
رودة د( الب تودعات التبري ازن ومس ة، مخ الت التجاري يّن ي). المح دول ب واد  3ج تھالك الم اس

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية  في صناعة معدات التبريد وتكييف الھواء
  

   
  

  2009للعام التبريد وتكييف الھواء  عةصنافي قطاعات  22 مادة الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك: 3جدول 
  طن من قدرات استنفاد األوزون  طن متري القطاع الفرعي القطاع

  الھواءتكييف  صناعة 

 96.25 1,750.00  المجمعةوحدات مبردة الھواء منفصلة و 
 1.16 21.00   مجمعة وحدات مبردة بالماء
 0.22 4.00  مضخات الحرارة

 5.06 92.00  مبردات التمدد المباشر
 2.64 48.00  مبردات مغمورة

 105.33 1,915.00 المجموع

  التبريد صناعة

 0.00 0.00  التبريد المنزلي

 4.40 80.00  التبريد التجاري

 13.75 250.00 دة وسلسلة البربتبريد ال

 18.15 330.00 المجموع
 123.48 2,245.00  إجمالي مجموع قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء 

  

  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان

رة متخصصة، ونحو اوى يتألف قطاع تصنيع رغ      .10 وت خب ا من سبعة بي البوليوريتان في ماليزي
ين  104 ا ب ة 20 – 15مصنع رغاوى، وم واد كيماوي وّرد م تيراد . م دروكلوروفلوروكربون ويمكن اس الھي
وت ال ب 141 ة، أو بي واد الكيماوي وّردي الم رة، أو مباشرة من مصنع الرغاوىمن م ا يكون . خب ا م وغالب

ة صغيرة فقط  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون معظم الكميات المستوردة من  سائبة وغير معبأة، مع كمي
 ً بقا ا . في البوليوالت المستوردة الممزوجة مس ة منھ اك أربع رة السبعة المتخصصة، ھن وت الخب ين بي ومن ب

يكولوري(ماليزية الملكية  ي.كس، ماسكيمي، اوريكن و ب ي.ب ة  ،)ت ة المتبقي ا الثالث و، دوو(أم ) باسف، كوزم
ام . فھي شركات متعددة الجنسيات ة نحو 2009وفي ع ة األربع رة الماليزي وت الخب طن  278، استھلكت بي

ري  ن  30.58(مت ن م تنفاد األوزونط درات اس ن ) ق دروكلوروفلوروكربون م ن % 20.8( ب 141الھي م
د المشاريع صغيرة ) المستورد غير المعبأ ب 141روفلوروكربون الھيدروكلو والت لتزوي لمزجھا مع البولي

م طة الحج د . ومتوس دم تزوي اتية، ع اتھا المؤسس ى سياس اء عل يات، بن ددة الجنس رة متع وت الخب وتفضل بي
ى ال ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون  والت إل ك البولي دال من ذل رة  اتشركالممزوج مسبقا، وتزّود ب الكبي

 .التي تتولى بنفسھا عملية الخلط والمزج

ة،  و 13من مصنّعي الرغاوى، ھناك  104ومن بين حوالي  .11 رة ومنظم مصنعا  20منھا مصانع كبي
 94.60(طن متري  860مصنعا  13وقد استھلك أكبر . فھي مشاريع صغيرة) 71(متوسط الحجم، أما البقية 

دروكلوروفلوروكربون من ال) طن من قدرات استنفاد األوزون ام  141ھي واح  2009ب في ع في تصنيع أل
ة . العزل المعدنية، ومعدات التبريد والصناديق المعزولة ) 91(أما المصانع صغيرة ومتوسطة الحجم المتبقي

تھلكت  د اس ري  475فق دروكلوروفلوروكربون  52.3( طن مت ن الھي ات ) ب 141طن م ي تصنيع منتج ف
ويوضح جدول ). تقوم بتصنيع رغوة السطح الخارجي المتماسك 4 – 3ماعدا (امدة الجالبوليوريتان اوى رغ

  .ب في قطاعات رغاوى البوليوريتان 141استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  4
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  2009في قطاع رغاوى البوليوريتان في عام  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك : 4جدول 
 طن قدرات استنفاد األوزون   طن متري  لشركاتعدد ا  االستخدام  القطاع الفرعي

  114.95 1,045 30  ألواح العزل الرغاوى الجامدة

  9.90                   90 10  معدات التبريد 
  4.40                   40 1  الصناديق المعزولة

  4.40                   40 10  عزل األنابيب

  5.50                   50 10  عزل رذاذ
  6.60                   60 40 (*) أخرى 

  145.75                1,325 101  )رغاوى جامدة(المجموع 

  1.10                   10 3 السياراتاألثاث والسطح الخارجي المتماسك  ىوارغ
  1.10                   10 3  )السطح الخارجي المتماسكرغاوى (المجموع 

  146.85               1,335 104  المجموع

  )ألواح وغيرھا(تشمل عوازل أخرى (*) 

دل  .12 ان بمع اوى البوليوريت اع رغ و قط ع أن ينم ناعة % 12 – 10يتوق ي ص ع ف را للتوس نويا نظ س
 .اإلنشاءات، والطلب المتزايد على البضائع االستھالكية والتجارية

  
  قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء

     
ة   .13 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم ي م تھالك التقريب غ االس دروكلوروفلوروكربون(بل  22 الھي

 ً تنفاد األوزون 222.80(طن متري  4,055في معدات خدمة التبريد وتكييف الھواء ) غالبا درات اس ) طن من ق
تنفاد  274.72(طن متري  5,000ومن المحتمل أن يبلغ االستھالك المنفلت . 2009في عام  درات اس طن من ق
ر من . 2015في عام ) األوزون د استھلك أكث واء، فق ق بالقطاع الفرعي لتكييف الھ ا يتعل من % 95وفي م

ة حوالي  22 الھيدروكلوروفلوروكربون ة 7في خدم واء منفصلة ومجمع ين وحدة تكييف ھ ام . مالي وفي ع
دروكلوروفلوروكربون2009 ى الھي ب عل ّدر الطل ات ا 22 ، قُ د بنحو لغاي ي قطاع التبري ة ف طن  250لخدم
ة ). طن من قدرات استنفاد األوزون 13.75(متري  دات القائم د للمع ات التجدي ويتزايد ھذا الطلب نظرا لعملي
 .، والزيادة المضطردة في أعداد معدات التبريد التجارية502 -على آر

  
  قطاعات أخرى

  
ن  .14 ل م تھلك أق واد الھيدروكلوروفلوروكر% 1اس ن الم وة م نيع رغ ي تص ا ف ي ماليزي ة ف بوني

 142  الھيدروكلوروفلوروكربونو  22 الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  10(البوليسترين المقذوفة 
ا ق )ب مع ة الحري ة مكافح ي أنظم ن  13(، وف ري م ن مت دروكلوروفلوروكربونط اع ) 123 الھي ي قط وف

ّرد المذيبات في أغراض التنظيف والغسيل والتجفيف، وتنظي  0.67(ف اإللكترونيات، كحامل للسيلكون وكمب
 ).225 الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من 

  
  إستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
واد  .15 بط الم دل لض ي المع دول الزمن اء بالج ا للوف ى  مرحلي ا منح ة ماليزي دت حكوم د اعتم لق

ة ز المر. الھيدروكلوروفلوروكربوني وف ترك ن وس رة م ة للفت ة إدارة اإلزال ن خط ى م ة األول  – 2011حل
 :، على ما يأتيمن قدرات استنفاد األوزونطن  103.16، التي ستتخلص من استھالك 2015

تحويل منشئات التصنيع في قطاعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )أ (
ر ھيدروكلورو ات غي ق تكنولوجي ا تطبي ن فيھ ي يمك ةفلوروالت در كربوني رار  ةوذات ق احت

  ؛)خطة قطاع الرغوة(متدنية وخالية من المواد المستنفدة لألوزون  عالمي
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واد   )ب ( تھالك الم ي اس ادة ف بط الزي ة لض اع الخدم ي قط اعدة ف المس
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

رح في   )ج ( دعم استمرارية الخفض المقت ة ل المساعدة الفنية وأنشطة التدريب والتوعي
 .روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلو

واد   )د ( ات الم تمرارية تخفيض مان اس تھدفة لض ات المس التنظيم
     . الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة  .16 ة الثاني ا المرحل واد )2020 – 2015(أم تھالك الم ة اس ى إزال ز عل وف ترك ، فس
واد  تھالك الم يص اس ة، وتقل نيع المتبقي ات التص ي قطاع ة ف الھيدروكلوروفلوروكربوني

وابطالھيدروكلوروف ات والض ق التنظيم تدامة وتطبي ة المس دمات، والرقاب اع الخ ي قط ة ف ا . لوروكربوني أم
ة  ة الالحق د (المرحل واد )2020بع تخدام الم ي اس ر ف ات أكث از تخفيض ى إنج ز عل وف ترك ، فس

ق  ردات، وتطبي ة إلدارة المب ة التحتي ز البني الل تعزي ن خ ة م اع الخدم ي قط ة ف الھيدروكلوروفلوروكربوني
 .ات غير المركزية الكفيلة بتعميم ودمج بروتوكول مونتريال في المؤسسات الوطنية والمحليةاآللي

  
  أنشطة اإلزالة المقترحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
  خطة قطاع رغاوى البوليوريتان

  
  خلفية

 
دعما ماليا لتحويل مشاريع الرغاوى  2009 – 1992قّدم الصندوق متعدد األطراف في الفترة من   .17

ة ا بديل ى تكنولوجي ة إل واد الكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل غ . القائم د مبل د اعتم ون دوالر أمريكي  14وق ملي
ون  1,800لماليزيا للتخلص من  ألوزون من الكلوروفلوروكرب تنفدة ل واد المس في الثالجات  11طن من الم

ار د التج ة، والتبري ك، المنزلي ارجي المتماس طح الخ ات الس رى، وتطبيق لبة األخ زل الص ات الع ي وتطبيق
ة والصلبة ب المرن دروكلوروفلوروكربون . والقوال ى الھي م الشركات إل ت معظ د تحّول اني  141وق م ث ب، ث

ين د الميثيل ون وكلوري يد الكرب ي . أكس ألوزون ف تنفدة ل واد المس تخدم الم ات يس ذه التطبيق د بعض ھ م يع ول
ى . اماليزي ة عل درة القائم د ازدادت الق وان، فق نيع األل ل تص رى، مث ات األخ بة للتطبيق ا بالنس أم

  .ب إلى درجة كبيرة في السنوات الخمسة عشر األخيرة 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
    

  خطة عمل خاصة بقطاع رغوة البوليوريتان
  

واد الھيدر  .18 ى من أجل إنجاز التخفيضات المطلوبة في استھالك الم ة وصوال إل وكلوروفلوروكربوني
ة لقطاع تصنيع رغاوى % 10التجميد الكامل وتخفيض  ا األولوي كما ھو مطلوب، فقد أعطت حكومة ماليزي

درة  ا ذات ق وافر تكنولوجي ث تت ة حي ات الفرعي ات والقطاع ة للتطبيق ان، وبخاص الميالبوليوريت رار ع  احت
زة الرابحة والق الشركاتمنخفضة، ويمكن تطبيقھا في  ة المتمي ادرة على التطور، وذات القدرة الفنية واإلداري

ان من أمن  13وبناء على ھذا المعيار، فقد جرى اختيار . واالستھالك العالي كبر مصنّعي رغاوى البوليوريت
ة، من  د، والصناديق واألنابيب المعزول دات التبري ر المتصلة لإلنشاءات، والعزل لمع جل أألواح العزل غي

ا إ يكلوبنتينتحويلھ ا الس ى تكنولوجي ركات . ل ذه الش تھلك ھ ري  860وتس ن  94.60(طن مت درات  طن م ق
تنفاد األوزون ن ) اس دروكلوروفلوروكربون م ل  ب 141الھي واد % 64تمث تھالك الم ن اس م

اوى، و  نيع الرغ اع تص ي قط ة ف الطن امق% 19أو % ( 11الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ب ن س درات  م ق
ا )استنفاد األوزون ة في ماليزي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اين االستھالك . من مجموع استھالك الم ويتب

ذه الشركات من  ى  33الفردي لھ ري إل ري  207طن مت وم . طن مت ا، وال تق ة محلي ذه الشركات مملوك وھ
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ام . 5بالتصدير إلى دول ال تندرج تحت المادة  ل ع ذه الشركات قب اج في ھ . 2007وقد أُرسيت خطوط اإلنت
 . أدناه، قائمة بالشركات الداخلة ضمن مكّون االستثمار في خطة قطاع رغوة البوليوريتان 5ويتضمن جدول 

  
  قائمة الشركات الداخلة في مكّون االستثمار في خطة قطاع رغوة البوليوريتان: 5جدول 

تاريخ   الشركة
  التأسيس

تحويل   المنتجات
المرحلة 
 الثانية 

التمويل الُمقر 
  )أمريكي دوالر(

 11إزالة الكلوروفلوركربون 
طن قدرات استنفاد (

  )األوزون

الموزعات المعاد 
تاھيلھا أو 

  ةستبدلالم

 عدد
 الموزعات
  الحالي  

 4     ال  تبريد تجاري  1980  برجايا
 1    ال  ألواح عزل  2000  لينيار 
 4    ال  صناديق معزولة 2005  آوشين 

 2    ال ألواح عزل  1986  سايكوند
 1    ال ألواح عزل  1976  سوبيرا

 3    ال تبريد تجاري 1967  زن أتارا 
 4 1 45 353,000 نعم ألواح عزل 1993  سايكلوورد

 5 1 30 310,000 نعم ألواح عزل، أنابيب 1992  إنسا فوم
 2 2 25.5 316,000 نعم تبريد تجاري 1993  كوانغتاي
 3 1 20 210,000 نعم ألواح عزل 1980  بانغكات
 2 1 25 118,000 نعم  أنابيب معزولة مسبقا  1984  ريكويل

 5 2 19 335,000 نعم ألواح عزل 1979  ريجيد فوم 
 2 2 67 351,200 نعم ألواح عزل 1978  يونايتد

 38 10 231.5 1,993,200    المجموع

ة   .19 اعدة فني ّوني مس تثمار بمك ّون االس تكمل مك وف يس دائل قلي: س ود ب مان وج دھما لض ة أح درة ل ق
تمكن من  االحترار العالمي م ت ي ل اج الت ورخيصة التكاليف في أربعة بيوت خبرة محلية لتزويد مشاريع اإلنت

درة المشاركة في المرحلة األولى، وثانيھما لنشر المعلومات بين مصانع اإلنتاج حول البدائل المتوافرة  ذات ق
 .متدنيةعالمي  احترار

  
  اختيار التكنولوجيا

 
ارت    .20 ك خصائص  13اخت ا وتمل د عليھ ة يعتم ا موثوق ا تكنولوجي يكلوبنتين حيث ثبت أنھ شركة الس

معالجة مناسبة، وتتطابق مع المقاييس المرعية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة، بما في ذلك انخفاض قدرة 
تي تمت دراستھا ولم أما التكنولوجيات األخرى ال. وخلوھا من المواد المستنفدة لألوزون االحترار العالمي لھا

اليف تشغيل احترار عالمذات قدرة ( نوربكفلورويتم اختيارھا فھي األنظمة القائمة على الھيدرو ي عالي وتك
اء )باھظة ى الم ة عل ة القائم ا(، واألنظم وافرة تجاري ر مت بة وغي ر مناس درة عزل غي ة وق ات )كثاف ، وفورم

  .)واقحالياً في مرحلة تطبيق أولى في بعض األس(الميثيل 
   

  التكاليف المتزايدة للمكّون االستثماري
 

ة في خطط التصنيع من     .21 رات جوھري يكلوبنتين تغيي ى الس ة عشرة إل يتطلب تحويل المنشئات الثالث
ذه المنشئات. أجل المطابقة مع مقاييس تخزين المواد القابلة لالشتعال وتسليمھا ومناولتھا : ويتضمن تحويل ھ

ي وحدة، / 90,000(، ومحطات ضخ ومزج )الوحدة/ أمريكي  75,000(كلوبنتين تركيب خزانات تخزين الس
، تجديد ماكنات الرغوة بوحدات ذات ضغط )وحدة/دوالر أمريكي  15,000(خزانات بوليول عازلة احتياطية 

نخفض بوحدات ذات ضغط )دوالر أمريكي 75,000(عالي عند  ات الرغوة ذات الضغط الم ، واستبدال ماكن
د ا الي عن رورة ع ي 120,000(لض ل )دوالر أمريك خ قاب ر نف تخدام عنص المة باس ة بالس دات مرتبط ، مع

، التدريب، )المصنع/ دوالر أمريكي  45,000(، تجديد القوالب )المصنع/ دوالر أمريكي  310,000(لالشتعال 
در بنسبة (، والطوارئ )المصنع/ 150,000(االختبارات والتجارب  ة% 10تق ة الكلي د جرى  ).من التكلف وق

وسوف .  احتساب التكاليف المتصاعدة بناء على أسعار خط األساس واألرقام المقّدمة من المنشئات المشاركة
داره  ان تخفيضا مق وة البوليوريت ق مشروع قطاع رغ ري  860يحق تنفاد طن من  94.6(طن مت درات اس ق

 .ب 141من الھيدروكلوروفلوروكربون ) األوزون
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ة لقطاع . دوالر أمريكي 17,107,000مالية للتحويالت ب قُّدرت التكلفة اإلج    .22 وعند اعتماد عتبة التكلف
اوى  ي 7.83(الرغ ى / دوالر أمريك افة إل م، إض المي % 25كغ رار ع درة احت ا ذات ق ال التكنولوجي إلدخ
ة و )منخفض تثماري ھ ّون االس تحق للمك ل المس إن التموي ي 7,633,870، ف ركات . دوالر أمريك زم الش وتلت

ذ المشروع 9,473,130ساھمة بتمويل نظير مقداره بالم اء تنفي اه،  6ويظھر جدول . دوالر أمريكي في أثن أدن
 . االستھالك بحسب الشركة والتكاليف اإلضافية

  
  .التكاليف اإلضافية للمكّون االستثماري لخطة قطاع رغوة البوليوريتان: 6جدول 

  يل النظيرالتمو  )دوالر أمريكي(التكلفة   االستھالك الشركة

طن قدرات استنفاد  طن متري
  األوزون

 مستحق المجموع تشغيلية رأس المال

 %71 1,052,030 420,970 1,473,000 43,000 1,430,000 4.73 43  برجايا

 %7 122,600 1,566,400 1,689,000 160,000 1,529,000 17.6 160  سايكلوورد 

 %77 1,317,110 401,390 1,718,500 41,000 1,677,500 4.51 41  إنسا فوم

 %64 691,190 381,810 1,073,000 39,000 1,034,000 4.29 39  كوانغتاي

 %57 501,980 372,020 874,000 38,000 836,000 4.18 38  لينيار 

 %69 1,048,790 479,710 1,528,500 49,000 1,479,500 5.39 49  آوشين 

 %53 679,310 597,190 1,276,500 61,000 1,215,500 6.71 61  بانغكات

 %71 1,293,050 538,450 1,831,500 55,000 1,776,500 6.05 55 ريجيد فوم 

 %71 825,350 342,650 1,168,000 35,000 1,133,000 3.85 35  سايكوند

 %73 519,560 352,440 872,000 36,000 836,000 3.96 36  سوبيرا

 %0 0 1,241,000 1,241,000 207,000 1,034,000 22.77 207  يونايتد

 %74 941,930 323,070 1,265,000 33,000 1,232,000 3.63 33  زن أتارا 

 %44 480,230 616,770 1,097,000 63,000 1,034,000 6.93 63 ريكويل  

 %57 9,473,130 7,633,870 17,107,000 860,000 16,247,000 94.60 860  المجموع

  
 مكّون المساعدة الفنية 
  

ة ذات يقت   .23 ات بديل د الصياغات باستخدام تكنولوجي رة لتوحي وت خب ة بي ة ألربع رح تقديم مساعدة فني
المي رار ع ل AFA-L1و  HBA-2و  FEA-1100بصورة أساسية (منخفضة  قدرة احت ، فورمات الميثي

م خالل السنوات الثالثة القادمة لضمان توافر البدائل ذات التكلفة الفّعالة للمشاريع ) والميثيالل اإلنتاجية التي ل
ة ة الثاني وب في المرحل ل المطل تعدة إلجراء التحوي . تتمكن من المشاركة في المرحلة األولى، ولھذا فھي مس

ا  ة محلي رة األربع وت الخب تورد بي ري  278وتس ن مت ن  30.58(ط ن م تنفاد األوزوط درات اس ن ) نق م
دروكلوروفلوروكربون ع ا ب  141 الھي بق وبي زج المس ات الم واد لغاي ى الم ة عل ة القائم ألنظم

ام صغيرة ومتوسطة في قطاع تصنيع الرغاوى ا ذات أحج ر . الھيدروكلوروفلوروكربونية وھي غالب وتعتب
اد  ى ثالث سنوات العتم نتين إل ة من س رة زمني ى فت حكومة ماليزيا ھذا المكّون أمرا حاسما ألنھا ستحتاج إل

بقا وضمان فا ة مس والت الممزوج ا للبولي وقتكنولوجي ل الس ة وتقب ة التكلف ّون أن . علي ذا المك ن ھ ع م ويتوق
اريع الصغيرة  ة في المش واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم غيلية إلزال تثمارية والتش اليف االس يخفض التك

ي في استخدام  دروكلوروفلوروكربونوالمتوسطة الحجم، وسوف تسھم أيضا في التخفيض الكل  ب 141 الھي
 .في قطاع الرغاوى

 

سوف يوفر المشروع منشئات ريادية لبيوت الخبرة األربعة لتوحيد اختبار المعادالت التي ال تدخل و   .24
رة . فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتقييمھا واعتمادھا وت الخب وتشمل المعدات المطلوبة من كل بيت من بي

ط والمزج المسبق  اعالً مخبر)دوالر أمريكي 90,000(محطات للخل اً ، مف أة تخزين )دوالر أمريكي 20,000(ي ، منش
ك الموزعات ذات (، تجديد المصنع واآلالت الحالية )دوالر أمريكي 25,000(أكسيد إثيلين البروبيلين  ومزج بما في ذل

، قوالب )دوالر أمريكي 35,000(لمعالجة الكيماويات من غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ) الضغط المنخفض
ارب ومناشر لع اس )دوالر أمريكي 10,000(روض التج يم وقي دات تقي ي 15,000(، مع ة )دوالر أمريك اعدة فني ، مس
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كما يدخل ضمن ھذا المساعدة الفنية للقطاع لنشر المعلومات الخاصة ). دوالر أمريكي 40,000(واختبارات وتدريب 
 .عنيةالتكلفة والشركات الم 7يظھر جدول . المنخفضة االحترار العالميببدائل 

  
  تكاليف المساعدة الفنية لبيوت الخبرة في ماليزيا: 7جدول 

 المجموع  .تي.بي.بي   أوريكين  ماسكيميكولوريكسالعامل
  1996 2003 1996 1996  تاريخ التأسيس 

 %100 % 100 % 100 % 100 % 100  5الملكية وفق المادة 
 %0 %0 %0 %0 %0 5التصدير لدول ليست صمن المادة  

ام ھيدروكلوروفلوروكربون استخد
  )2009(ب  141

23 41 127 87 278 

التغير في القدرة المعتمدة على  
  2007المواد المستنفدة لألوزون منذ 

  ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء

رغاوى البوليوريتان  القطاع الفرعي المخدوم 
  الجامدة

رغاوى البوليوريتان 
 الجامدة

رغاوى البوليوريتان 
 الجامدة

غاوى البوليوريتان ر
 الجامدة

 

 1,034,000 258,500 258,500 258,500 258,500  كلفة رأس المال المتزايدة 
  

  
تخدمي  .25 اء مس اوى إلبق ي خطة قطاع الرغ ة ف اعدة الفنيّ ّون صغير من المس ا جرى تضمين مك كم

ائي  تج النھ ا (المن ركاتغالب مال الش طة الحج غيرة ومتوس ورات ) ص آخر التط الع ب ى إط ة، عل التكنولوجي
ع ل األوس ة للتقب ائج االيجابي ق النت دائل، وتوثي ول الب رات ح ادل الخب ات وتب ي المعلوم ارك ف مل . والتش وتش

  .دوالر أمريكي 90,000المساعدة الفنيّة خمس ورشات عمل ونشر المعلومات بتكلفة تقديرية تبلغ 
  

  التكلفة اإلجمالية لخطة قطاع رغاوى  البوليوريتان
 

ان بلغت التك .26 ا  8,757,240لفة اإلجمالية التقديرية لخطة قطاع رغاوى البوليوريت دوالر أمريكي، كم
 .8ھو مبين في جدول 

 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا من خطة إدارة إزالة الموادللمرحلة األولى البوليوريتان  ىواتكلفة خطة قطاع رغ: 8جدول 

  

 )يكيدوالر أمر(التمويل المطلوب  المكّون
7,633,870  شركة رغاوى إلى سيكلوبنتين 13تحويل  
1,034,000 المساعدة الفنية ألربعة بيوت خبرة مملوكة محليا 

90,000  المساعدة الفنية شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
8,757,870 المجموع

  
  المساعدة الفنيّة لقطاع خدمة الصيانة

 
واد رأت الحكومة الماليزية أن من الضروري ا  .27 ادة استھالك الم ة لضبط زي دخل في قطاع الخدم لت

يض  ة وتخف ن  8.56الھيدروكلوروفلوروكربوني ألوزون م تنفدة ل واد المس ن الم ن م  ط
دروكلوروفلوروكربون تنفاد األوزوطن من  6.20(  22الھي درات اس واء، و  نق  2.36في مجال تكييف الھ

 :من خالل األنشطة التالية 2015ول عام بحل) في مجال التبريد نقدرات استنفاد األوزوطن من 

ع  رداد واالستصالحاالحتواء واالست  )أ ( ردات، وتوزي من خالل عشرة مراكز للتدريب وإدارة المب
ت 60 دات وأدوات االس ن وح ة م ة  ردادمجموع اعدة الفنيّ ز . والمس ذه المراك وم ھ وف تق وس

ل التمويل المشترك، وتقديم بتحديد الفنيين وتدريبھم وترخيصھم للمشاركة في البرنامج وتحصي
تعادة  ردات المس تخدامات المب جيل اس ة، وتس ى أسس تجاري تعادة عل دمات االس  450,000(خ

 ؛)دوالر أمريكي
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ك إعداد . بناء قدرات الفنيّين ومسؤولي تطبيق القانون   )ب ( دريب  15ويشمل ذل دربا لت ا  150م فني
ايير في أنظمة تكييف الھواء والتبريد من حيث التصميم والتشغي وانين والمع ل والصيانة، والق

ة النظام ا . الخاصة بالتصنيع وسالمة التشغيل وضبط التسرب وأفضل الممارسات في رقاب كم
دريب  ال  90يغطي ت ول مونتري ة ببروتوك ات المتعلق ى االلتزام انون عل ذ  الق ن ضباط تنفي م

ين د ات ب دوائر والمصطلحات العلمية لخلطات المبردات، ومواءمة قواعد البيان ذ وال رة التنفي ائ
د  واد التبري ات م تخدام معّرف ميات واس ايير التس دة، ومع ة الموح د األنظم رى، وقواع األخ

 ). دوالر أمريكي 165,000(

د مستخدمين / برنامج ريادي للتجديد   )ج ( االستبدال للمستخدم النھائي الذي سيجري من خالله تحدي
واء  ف الھ اع تكيي ي قط رين ف اري(كبي واء التج ف الھ قق وتكيي ات الش ى )مجمع افة إل ، إض

ة(مستخدمين كبيرين آخرين في قطاع التبريد  د والمحال التجاري ّدم ). مخازن التبري وسوف تُق
تبدال مساعدة مالي د واالس اليف التجدي ة تك ائيين لتغطي ى (ة لكل واحد من المستخدمين النھ حت

ة ). دوالر أمريكي 15,000 تبدلة القائم دات المجددة والمس ى عرض المع ك إل ؤدي ذل وسوف ي
ائيين اآلخرين،  د المستخدمين النھ ة عن على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والى بناء الثق

دات وتقليص الطلب من ق بل المستخدمين النھائيين على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمع
 . )دوالر أمريكي 100,000( الخدمة

  المساعدة الفنيّة لقطاعي صناعة تكييف الھواء والتبريد
  

ر أتُعّد ماليزيا     .28 يا، وتصدر أكث وب شرق آس د في جن حد مراكز تصنيع معدات تكييف الھواء والتبري
 ويعتبر قطاع التكييف والتبريد اكبر قطاعات التصنيع في ماليزيا من حيث استھالك . اجمن اإلنت% 60من 

ن المرحلة األولى من خطة إومع ذلك، ف). 2009طن متري في عام  2,245( 22 الھيدروكلوروفلوروكربون
 للشركات، المناسبة إدارة اإلزالة ال تغطي ھذا القطاع نظرا ألنه لم يجِر حتى اآلن إنتاج التكنولوجيات البديلة

د، بشكل تجاري دات التكييف والتبري ي تصنع مع م الت ا . الصغيرة ومتوسطة الحج اج تكنولوجي اج إنت ويحت
وإذا ما أخذنا في الحسبان األعداد المتزايدة . سنوات 4إلى  3مجدية اقتصاديا ومقبولة في السوق إلى فترة من 

ى ضبط  ة إل إن الحاج د، ف ف والتبري دات التكيي زام لمع ة، وااللت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم اس
ى إنشاء وتوسيع ( 2015و  2013بالتنظيمات ذات العالقة التي سوف تصبح سارية المفعول في  الحظر عل

ام  ي ع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل نيع القائم درات التص نيع 2013ق ى تص ر عل ، والحظ
ام  2.5اء ذات قدرة وتجميع واستيراد مكيفات الھو ونظرا  2015قوة حصان أو اقل لالستخدام المحلي في ع

رى أن من الضروري  ة ت ة الماليزي إن الحكوم ى، ف ة األول ة في المرحل ألن ھذين القطاعين لم يُعطيا األولوي
واد ات الم ي إدارة تكنولوجي افي ف دعم الك ا ال مان تلقيھ ة لض نيع المحلي ركات التص ة لش اعدة فني ديم مس  تق

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية وما عداھا
 

ي     .29 ارك ف ة، والتش ورات التكنولوجي آخر التط ام ب الع ت ى إط ناعة عل روع الص ي المش وف يبق س
ة  دائل من خالل خمس ورشات عمل فني نويا(المعلومات وتبادل الخبرات حول الب ، ومن )ورشة واحدة س

ة واد التقني اركة الصن. خالل نشر الم ك مش واد وسوف يضمن ذل ة الم ود إزال ي جھ ا ف ة محلي اعات المملوك
ة  ات في المرحل ذه التكنولوجي ل ھ ى مث الھيدروكلوروفلوروكربونية وتمكينھا لتكون جاھزة لعملية التحويل إل

 .دوالر أمريكي 90,000مبلغ وقُدرت تكلفة المشروع ب. الثانية
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  اإلدارة والتنسيق والرقابة
 

ى في يشتمل ھذا المكّون على جميع أنشط    .30 ة األول ذ المرحل ة لضمان تنفي ة اإلدارة والتنسيق المطلوب
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الوقت المناسب، ووضع السياسات والتنظيمات المطلوبة لدعم تخفيضات الم
د ال  ي ق ات الت ي القطاع واد ف ذه الم تھالك ھ ادة اس ي ضبط زي اعدة ف ى، وللمس ة األول ي المرحل ة ف المقترح

 :ة المقترحة ما يلييوتشمل السياسات الرئيس. حلة األولى تغطيھا المر

يبدأ تطبيقه  2012(تطبيق نظام الحصص على صادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )أ (
 ؛)2013في عام 

ي   )ب ( ات الت ب المنتج ع وتركي نيع وتجمي تيراد وتص تخدام واس ة باس ات الخاص ديل التنظيم تع
 ؛)2012(كربونية تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلورو

 ؛)2013(ترخيص إعادة تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ج (

ة   )د ( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دة قائم درات تصنيع جدي يع ق اء وتوس حظر إنش
 ؛)2013(

 ؛)2013(نظام حوافز لتشجيع استخدام البدائل   )ه (

 ؛)2013(ية ترخيص الفنيّين للتعامل مع المواد الھيدروكلوروفلوروكربون  )و (

واد   )ز ( ى الم ة عل واء القائم ات الھ تيراد مكيف ع واس نيع وتجمي ر تص حظ
 ؛)2013(لالستخدام في ماليزيا ) قوة حصان وأقل 2.5(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  ؛)2015(حظر استيراد البوليوالت الممزوجة مسبقا بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ح (

 ؛)2015(بونية في قائمة الغازات المقيّدة تضمين المواد الھيدروكلوروفلوروكر  )ط (

 .دوالر أمريكي 990,000تبلغ تكلفة مكّون اإلدارة والتنسيق والرقابة   .31
  

  التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

ة     .32 ى من خطة إدارة اإلزال ة األول ذ المرحل ة لتنفي دوالر  10,552,240تبلغ التكلفة اإلجمالية المتوقع
ة(أمريكي  ك لتخفيض ) ال تشمل تكلفة دعم الوكال تنفاد طن من  103.16وذل درات اس واد ق األوزون من الم

ل  واد% 20الھيدروكلوروفلوروكربونية، ما يمث ذه الم الغ  9يعرض جدول . من خط أساس استھالك ھ المب
 .المخصصة لألنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة
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ة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة في ماليزيا، كما قُّدمت أصالً التكلف: 9جدول   
  )دوالر أمريكي(التكلفة    التأثير قدرات استنفاد األوزون  المكون االستراتيجي 

 المطلوب  النظير المجموع المجموع ب 141 ھيدروكلوروفلوروكربون 22ھيدروكلوروفلوروكربون 

              البوليوريتان خطة قطاع رغاوى . 1
 7,633,870 9,473,130 17,107,000 94.60 94.60   شركة رغاوى إلى سايكلوبنتين 13تحويل 

بيوت خبرة لتقديم بدائل  4مساعدة فنية لـ 
  للشركات الصغيرة و المتوسطة 

   1,034,000   1,034,000 

 90,000   90,000     مساعدة فنية لقطاع الرغاوى
 8,757,870 9,473,130 18,231,000 94.60 94.60   ة قطاع رغاوى البوليوريتانمجموع خط

            ع الخدمةاالمساعدة الفنية لقط. 2

 450,000   450,000      واالستصالحمشروع االحتواء واالسترداد 

 165,000   165,000     الحكوميين  سؤولينبناء قدرات الفنيين والم

االستبدال للمستخدم /دريادي للتجديبرنامج 
   النھائي

   100,000   100,000 

 715,000   715,000 8.56  8.56  ع الخدمةامجموع المساعدة الفنية لقط
المساعدة الفنية لقطاعات صناعة التبريد . 3

 وتكيف الھواء
   90,000   90,000 

 990,000   990,000     التنسيق اإلداري والرقابة. 4
 10,552,870 9,473,130 20,026,000 103.16 94.60 8.56 المجموع

 
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقـات
 

ياق     .33 ي س ا ف ي ماليزي ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ة خط ت األمان استعرض
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة بإعداد خطط إدارة إزال ة المتعلق رر(المبادئ التوجيھي ، )54/39 المق

اع الستين  ا في االجتم واد في قطاع االستھالك المتفق عليھ ذه الم رر (ومعايير تمويل إزالة ھ ) 60/44المق
رة  دد األطراف للفت ال الصندوق المتع د . 2014-2011والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط وخطة أعم وق

ا ناقشت أمانة الصندوق مع اليوئنديبي مسائل تتعلق بالتكلفة والجوا نب الفنية، التي عولجت بشكل مناسب كم
  .ھو ملخص أدناه

  

  نقطة البدء لمجمل التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

واد     .34 تھالك الم ي اس يض ف ل التخف دء لمجم ة الب ت نقط ى تثبي ة عل ة الماليزي ت الحكوم وافق
دار ي ومق تنفاد األوزونطن من  515.76ه الھيدروكلوروفلوروكربونية عند خط األساس التقريب درات اس ، ق

امي  ي لع تھالك الفعل تخدام االس ذي احتسب باس غ  2010و  2009ال ذي بل ن  537.47و  494.04ال طن م
  .من بروتوكول مونتريال 7، بناء على المادة قدرات استنفاد األوزون، على التوالي

  
  غاوىالقضايا الفنيّة وقضايا التكلفة المرتبطة بقطاع تصنيع الر

  

  مكّون االستثمار
  

  أھلية الشركات وتحويالت المرحلة الثانية
 

د  13ب في  141فيما يتعلق بمكّون االستثمار إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون    .35 شركة، أك
ائي في  ل الموعد النھ بتمبر 21اليوئنديبي أن جميع المعدات في خط األساس قد اشتريت قب ول /س ، 2007أيل

يا مع . ذه الشركات مملوكة محلياوأن جميع ھ ة تمش ة الثاني ى شمول تحويالت المرحل وفي تسويغ الحاجة إل
 : أكد اليوئنديبي على ما يلي 62/16و ) ب( 44/ 60(المقررين 
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 11الھيدروكلوروفلوروكربون شركة وأن تلقت أمواال إلزالة  13سبق لسبع شركات من بين   )أ (
امس عش ر والخ ادي عش اعين الح ين االجتم ة ب ة التنفيذي د ). 1995 – 1993(ر للجن وق

رة  ذه ألفت ي ھ ركات ف ذه الش تھلكت ھ ن  231.5اس تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
دروكلوروفلوروكربون  ى 11الھي ل إل ت التحوي دروكلوروفلوروكربون، وأكمل ب  141 الھي

واد موزعات رغاوى جرى استبدالھا في مرحلة إزالة الم 10ومن بين . 1998 – 1996بين 
تغناء  ة واالس ا من الخدم الكلوروفلوروكربونية، توقفت ثمانية منھا عن العمل نظرا إلخراجھ

 عنھا؛

الي   )ب ( ت الح ي الوق بع ف ركات الس ذه الش ك ھ طة  23تمتل ل بواس اوى تعم وزع رغ م
دروكلوروفلوروكربون داره  141 الھي تھالك مق وع اس ن  626ب، بمجم ري م ن مت ط
دروكلوروفلوروكربون تويات ). 2009(ب  141 الھي ة ومس ة اإلنتاجي د ازدادت الطاق وق

والي  ركات بح ذه الش ي ھ اج ف ن % 250و  230اإلنت تخلص م د ال والي بع ى الت واد عل الم
ة راء . الكلوروفلوروكربوني رى ش د ج ين  21وق ن ب طة  23م ل بواس اوى تعم وزع رغ م

ذه  ب 141 الھيدروكلوروفلوروكربون ذه الشرك الشركاتفي ھ د وُرّكبت بمصادر ھ ات بع
 .المواد الكلوروفلوروكربونيةإكمال مشاريع إزالة 

من خط األساس الحالي من حيث مستويات الطاقة واإلنتاج % 90ونتيجة لذلك، فإن أكثر من   )ج (
تھالك ( واد اس ةالم ى )الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عل درة القائم ن الق أتى م واد ، تت الم

ة  تكمالالھيدروكلوروفلوروكربوني د اس افة بع ة  المض اريع إزال واد مش الم
 ؛الكلوروفلوروكربونية

ذه   )د ( ّد ھ ركاتتُع بعة  الش ركات الس ة ش ي إزال ر ف كل كبي ھم بش ي تس م، وھ رة الحج  كبي
ري 860طن متري من بين  626حوالي ( ب 141 الھيدروكلوروفلوروكربون وفي ) طن مت

ام  ى ع يض حت داف التخف ق أھ ا . 2020تحقي ر الشركاتأم اع، غي ي القط ة ف ثالث  المتبقي ال
ا في الوقت  شركة ةعشر ارة، فھي صغيرة ومتوسطة الحجم وال يمكن أن تطبق فيھ المخت

 ؛متدنية قدرة احترار عالمي الحالي بدائل مجدية اقتصاديا ذات

ذه    )ھ( إن ھ ك، ف ى ذل اء عل ة  الشركاتوبن ي المرحل ل ف ى التحوي ي سوف تخضع إل بعة، الت الس
إ( الثانية  ي ف ا% 10ن ولكن من الجانب العمل ر التحويالت / فقط من طاقتھ ل أث ا تمث إنتاجھ
ل ذي )الثانية ق تحوي ، تحتاج إلى إعطائھا أولوية نظرا الستھالكھا الكبير، وقدرتھا على تحقي

 ؛األخرى في ھذا القطاع بالشركاتتكلفة فّعالة مقارنة 

رة من ازداد معدل االستھالك السنوي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في م    )و( ا في الفت اليزي
ادة  2012و  2011وخالل  الفترة من  .%8.28إلى  2009 – 2005 ا زي سوف تحّدد ماليزي

درات طن من  567.38سنويا، وصوال إلى أقصى مستوى مقداره % 2.75االستھالك عند  ق
تنفاد ا ام اس ي ع ام الحصص ف ق نظ دما يُطب اس، سوف . 2013ألوزون عن ذا األس ى ھ وعل

داره تكون ھناك حاج تنفاد األوزونطن  51.6ة إلى تخفيض تقريبي مق درات اس ة  من ق لتلبي
طن من  51.5كما ستكون ھناك حاجة إلى تخفيض إضافي مقداره . 2013ھدف االلتزام لعام 

تنفاد األوزون رة من  قدرات اس ام  2015 – 2013في الفت زام لع . 2015إلنجاز ھدف االلت
ات المتوقع وع التخفيض إن مجم ذا، ف وابط ولھ ة ض ة لتلبي الل  2015و  2013ة المطلوب خ

غ  ة يبل ة إدارة اإلزال ن خط ى م ة األول ن  103.16المرحل تنفاد األوزونط درات اس ن ق . م
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إن إنجاز  الشركاتويبرر السيناريو أعاله بشكل قوي شمول ھذه  ى، وإال ف ة األول في المرحل
 .لن يكون ممكنا 2015و  2013أھداف 

  التكاليف اإلضافية 

ة ال    .36 ات العازل دد موزعات الرغاوى، ومحطات المزج المسبق والخزان ة أن ع ة العام حظت األمان
د  ا عن اثال لم ان مم ة ك واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم نخفض م تھالك الم ن الشركات ذات االس دد م لع

ل يد العم جزء ومن  الشركات الكبرى، واستفسرت من اليوئنديبي إن كان يمكن اعتبار تعظيم التخطيط وترش
وفير . خطط التحويل رة تتطلب ت ابس كبي واح تستخدم عدة مك وأفاد اليوئنديبي أن بعض شركات تصنيع األل

دا فقط. مساحات وترتيب المعدات حولھا ا واح د . وفي كثير من الحاالت، يخدم موزع رغوة واحد مكبس وبع
ى تخفيض عدد مزيد من النقاشات، جرى بذل جھد إضافي لترشيد العمل بالتنسيق مع ال ا أدى إل شركات، مم

ذلك تخفيض عدد محطات المزج  27إلى  38الموزعات التي سيجري استبدالھا أو تجديدھا من  ا، وك موزع
 .خزانا 24إلى  37المسبق وخزانات البوليول العازلة من 

ة    .37 د نقاشات مع األمان ليم حيث جرى بع كما نوقشت قضايا أخرى تتعلق بالتكلفة وعولجت بشكل س
ة ال زل، وأنظم ات الع بق، وخزان زج المس ات الم ة بمحط ة المرتبط افية الرئيس اليف اإلض يد التك ة ترش عام

راء  ة من خب التھوية والعادم، واختبار المنتج والعملية، وتدريبات العملية والسالمة، والمساعدة الرقابية والفنيّ
ارجيين روع م. خ ة للمش ة الكلي ات، ُخفضت التكلف ذه النقاش ة لھ ى  17,107,000ن ونتيج ي إل دوالر أمريك

م/ دوالر أمريكي 16.64دوالر أمريكي، بسعر  14,318,500 ة مشاريع . كغ ة تكلف ك، وفي ضوء عتب ع ذل وم
ذا / دوالر أمريكي  9.79تحويل الرغاوى المحددة عند  ة لھ الغ المطلوب الي للمب م، أصبح المستوى اإلجم كغ

روع  غ م 7,327,470المش ع مبل ي، م داره دوالر أمريك ق مق ن  6,991,030علّ ي سوف يغطى م دوالر أمريك
 .الشركات المستفيدة

ن بعض     .38 وب م ل المطل ل المقاب توى التموي ة بخصوص مس ة العام ق األمان ن قل ة ع د اإلجاب وعن
ة ھي  الشركاتجميع  أنالشركات، أفاد اليوئنديبي   شركاتالمشمولة بالمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزال

ع الشركات . وكثير منھا ليس مكرس فقط لتصنيع رغوة البوليوريتان الجامدةكبيرة ومنظمة،  د أكدت جمي وق
 .المطلوب لتنفيذ المشروع نظيرعلى قدرتھا واستعدادھا لتقديم التمويل ال

 مكّون المساعدة التقنية
 

ة عن ضرورة تضمين     .39 ة العام اءلت األمان د تس رة، فق وت الخب ة لبي اعدة التقني ا بخصوص المس أم
المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة نشاطا ال يتضمن التزاما بتخفيض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

دائل  وفير ب ذا المشروع في ضمان ت ين المصاحب لھ المي وأعربت عن قلقھا من عدم اليق رار ع درة احت بق
ة  ن وآمن ركاتممك ى  للش اد عل ى االعتم ؤدي إل د ي ا ق طة، مم ة الصغيرة والمتوس ل خارجي ة (عوام تجاري

ى نجاح المشروع) وقانونية وبنية تحتية اد عل دائل واعدة . بدال من االعتم اك ب ديبي أن ھن د أوضح اليوئن وق
ى مستوى  تثمار عل در من االس ى ق دة وتتطلب أدن درة عزل جي ا ق تعال، ولھ ة لالش ر قابل تبشر بالنجاح وغي

وت . تجاريا في ماليزياالرغاوى، ولكنھا قد تستغرق عامين لتتوافر  شركات ين بي ى تمك ويھدف المشروع إل
وافرة  الشركاتالخبرة المحلية التي تزود  دما تصبح مت دائل الناشئة عن تيعاب الب الصغيرة والمتوسطة من اس

وعند ھذه المرحلة، سوف تبدأ بيوت الخبرة فورا في اعتماد البوليوالت الممزوجة مسبقا مع عناصر . تجاريا
ي خ ة ف خ بديل اج نف وط إنت ركاتط تھالك  الش ن اس ة م ة ممكن ر كمي تبدال اكب طة الس غيرة والمتوس الص

دروكلوروفلوروكربون  ن  ب 141الھي رة م ي الفت ن . 2015 – 2013ف را م ددا كبي ديبي أن ع ع اليوئن ويتوق
ام  ل ع دائل الناشئة قب د الب دة سوف تعتم ان الجام المصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع رغوة البوليوريت

ة  ،2015 وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما يمكن أن يخفض تكلف
ة  رة في المرحل وت الخب تثمرتھا بي ي اس الغ الت ل، المب ى األق وازي، عل غ ي ى مبل التحويل في ھذه المصانع إل

 .األولى
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/41 
 
 

17 

ر ا    .40 ى الحظ ي عل ّون مبن ذا المك ا أن ھ ديبي أيض ا أوضح اليوئن والتكم ى واردات بولي رح عل  لمقت
دروكلوروفلوروكربون  اير ب 141الھي ول من أول ين ذي سيصبح ساري المفع بقا، ال انون /الممزوجة مس ك

دة،  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون وبما أن بوليوالت . 2015 الثاني واد مقيّ ر م بقا ال تعتب الممزوجة مس
تيراد  فإن الحكومة ال تستطيع في غياب مثل ھذه الضوابط رة من تصدير أو اس وت الخب ع أي بيت من بي من
ة . ھذه البوليوالت، بما في ذلك بيوت الخبرة الخارجية إن تطبيق مثل ھذه الضوابط، مترافقا مع مساعدة كافي

لبيوت الخبرة الوطنية، سوف يضمن اعتماد البدائل الناشئة، وسوف يؤدي بالتالي إلى تسريع التحويالت في 
ركات غير الش طةالص ى أي . ة والمتوس اظ عل ى الحف ادرة عل ة ق بح الحكوم وف تص ك، س ى ذل الوة عل وع

تھالك  ي اس يض ف ةتخف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام  الم ديل نظ ن خالل تع دائل م اد الب ن اعتم نجم ع ي
ك ى ذل ي تحاول شركات . حصص االستيراد بناء عل ذه الشركات الت ود ھ ى نجاح جھ ك إل ؤدي ذل وسوف ي

 .قطاع إحباطھاأخرى في ال
 

 :في أعقاب النقاشات حول النتاجات الملموسة، تقرر ما يلي    .41

دة ذات   )أ ( ل صيغة واح ى األق ك عل رة أن يمتل وت الخب ى كل بيت من بي ين عل رار يتع درة احت ق
المي ة و ع اريعھا الفرعي تكمال مش د اس اھزة عن ون ج ة تك ي أمتدني ا ف وافرة تجاري ون مت ن تك
الحالية، يتوقع اليوئنديبي اكتمال تحويالت بيوت الخبرة مع نھاية وبناء على المعلومات . السوق

 ؛2013عام 

ى   )ب ( ين عل دة في اثن ق الصيغ الجدي سوف يتعين على كل واحد من بيوت الخبرة أن يعرض تطبي
ى  الشركاتاألقل من  ة عل ان متري داره خمسة أطن الي استھالك مق الصغيرة والمتوسطة بإجم

ذي ال . طنا متريا لبيوت الخبرة األربعة 20وعه وسوف يمثل ذلك ما مجم. األقل وفي الوقت ال
تدامة في  ة مس ة إزال ذه المرحل د ھ دون  شركاتيستطيع فيه اليوئنديبي أن يضمن عن اج ب اإلنت

اد  شركاتكبر من الأقوم عدد يمعرفة دقيقة لتكاليفھا، إال أنه يتوقع أن  رة باعتم الصغيرة والكبي
 ؛وقع أن ترسي ھذه البدائل سلسلة توريدحيث يت 2015البدائل قبل عام 

وف يمّك  )ج ( تخدامس ي اس تحكم ف ن ال ة م ة الماليزي ة الحكوم اعدة التقني ذه المس ذ ھ  ن تنفي
داء من  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون  من قبل بيوت الخبرة من خالل نظام الحصص ابت

ام . وصاعدا 2013عام  ة ع رة في نھاي وت الخب تبدا 2013وإذا نجحت بي والت في اس ل البولي
دائل ذات  بقا بب ة مس الميالممزوج رار ع درة احت ة  ق ديل حص دھا تع يمكن عن ة، ف منخفض

 .الخاصة ببيوت الخبرة ھذه على ھذا األساس 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ة مساعدة    .42 ذا المشروع أي ي يشملھا ھ ة الت رة األربع وت الخب وعالوة على ذلك، سوف لن تحصل بي
ن الصندوق  ةإضافية م ة إدارة اإلزال ن خط ة م ل المقبل ي المراح دد األطراف ف روط . متع ت الش د تثبي وبع

دات الرغاوى  د لمع ة أي تجدي رة تكلف وت الخب اليف اإلضافية أن تتحمل بي د بحث التك ق عن د اتف ابقة، فق الس
د ُخفّضت المساعدة لكل مصنع من  ريكي   دوالر أم 258,500يتعين القيام بھا كجزء من المشروع، ولذلك فق

 .دوالر أمريكي 220,000إلى 
   
ة     .43 ة الرغوي اعدة التقني ات المس ن مكّون ّونين م ج مك ى دم اق عل م االتف د ت راً، فق رة (وأخي وت الخب بي

اج دارھا ) ومستخدمي اإلنت ة مق ة إجمالي تثماري بتكلف تمم المشروع االس ّون مساعدة واحد يمكن أن ي في مك
رة و  دوالر880,000 (دوالر أمريكي   970,000 وت الخب دوالر  90,000 أمريكي للمساعدة التقنية المقدمة لبي

 ).أمريكي للمساعدة التقنية المقدمة للشركات المصنعة
  

 .التكاليف النھائية لخطة قطاع الرغاوى 10يوضح جدول     .44
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  التكلفة النھائية لخطة قطاع رغوة البوليوريتان: 10جدول 
 التمويل المطلوب دوالر أمريكي المكون

 7,327,470  شركة رغاوى إلى سايكلوبنتين 13تحويل 
 970,000  بيوت خبرة لتقديم بدائل للشركات الصغيرة و المتوسطة 4مساعدة فنية لـ 

 8,297,470  المجموع

  
  قضايا فنية وقضايا تكلفة مرتبطة بقطاع الخدمة

  

ي ا    .45 ا ف ق تخفيض وف يحق ان س وة البوليوريت روع رغ ار أن مش ي االعتب ذة ف واد آخ لم
ر ضرورة تضمين أنشطة % 18الھيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار  دم مسوغ لتبري من خط األساس، فقد قُ
ه يوجد في قطاع . قطاع الخدمة في المرحلة األولى تم معالجت م ت ذي ل وحيث إن جزء كبيرا من االستھالك ال

ي ا ادة ف ن الزي د م ة بالح طة كفيل يط أنش روري تخط ن الض ان م د ك ة، فق واد الخدم تھالك الم س
ادة . في ھذا القطاع إلى مستويات مقبولة الھيدروكلوروفلوروكربونية ى الحد من زي ا إل وسوف تسعى ماليزي

ي  ذا الستھالك ف ى  2012و  2011ھ نويا% 2.75إل ام . س د ع ك من  2013وبع ق ذل فصاعدا، سوف يتحق
 .حصص التصاريح الموافق عليھاخالل تطبيق 

   
ة كما أوضح اليوئنديبي     .46 ة التحتي وب لتكييف البني ى المطل أيضا أن األنشطة المقترحة ھي الحد األدن

ت. جل التحكم الفعال بالزيادة في ھذا القطاعألقطاع الخدمة والبناء عليھا من  ّون االس ، ردادوفي توضيحه لمك
ع إستراتيجية من  ردادذكر اليوئنديبي أن وحدات االست ق الأسوف تكون في مواق تية، جل تجنب العوائ لوجس

رداتوسوف تتلقى  دريب وإدارة المب تدامة طوال سنوات المشروع،  مراكز الت ة مس المساعدة للعمل بطريق
ت دات االس ة في مع د. ردادكما إن الفنيّين سوف يسھمون برسوم قليل ا بخصوص مشاريع التجدي ل / أم التحوي

ة ف ى المساعدة التقني وّردي الريادية، فقد أفاد اليوئنديبي انه، إضافة إل ة إلشراك م د، توجد ني ة التجدي ي تكلف
ة التحول تفيدين وتسھيل عملي ى أسعار أفضل للمس ة للنقاشات حول األنشطة . المعدات للحصول عل ومتابع

ة  ة لقطاع الخدم الغ المطلوب المختارة، وتكلفتھا، والترشيد البسيط، فقد وجدت األمانة أن منحى ومستوى المب
ة ّد معقول د بلغت الت. تُع ة وق ة لقطاع الخدم اعدة الفنيّ ا للمس ق عليھ ة المتف ي  690,000كلف دوالر أمريكي والت

 .ألوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدرات استنفاد اطن من  8.42ستؤدي إلى خفض 
  

  قضايا فنية وقضايا تكلفة مرتبطة بقطاع صناعة التكييف والتبريد 
  

د  طلبت األمانة أيضا تفسيرا حول كيف    .47 ة لقطاعات صناعة التكييف والتبري ستسھم المساعدة التقني
ى ة األول زام في المرحل ق االلت را من . التي لم يتم التطرق إليھا في تحقي ديبي أن جزء كبي د أوضح اليوئن وق

ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم واد  اس ى الم ة عل واء القائم ات الھ ن مكيف أ م ا ينش ي ماليزي ف
ات  2.5بطاقة  وفلوروكربونيةالھيدروكلور وع من المكيف ذا الن ل، وأن عدد الوحدات من ھ قوة حصان أو اق

ى  ا يصل إل ي ماليزي ي،  7ف نويا للسوق المحل دة يجري تصنيعھا س ون وح والي ملي ا ح دة، منھ ين وح مالي
ة ضمن الضوابط المقترحة . وحدة أخرى 200,000ويُستورد حوالي  د فرضت الحكوم ك، فق وفي ضوء ذل

واد  ى الم ة عل واء القائم ات الھ ى مكيف را عل ة، حظ ة إدارة اإلزال ن خط ى م ة األول للمرحل
ل 2.5(الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتجميعھا واستيرادھا  ارا ) قوة حصان أو اق ا اعتب لالستخدام في ماليزي

ى وق. 2015كانون الثاني /من األول من يناير ع المصنّعين عل ذا اإلجراء جمي ر ھ ذا وسوف يجب اج ھ ف إنت
ادة . النوع من المعدات لالستخدام المحلي ة من خارج الم وفي الوقت الذي يتوجب فيه على المصنّعين الثماني

ري  1,808الذين يستھلكون  5 تنفاد األوزون 99.44(طن مت درات اس ذا الحظر ) طن من ق وا مع ھ أن يتكيف
ى مس م، إال أن المشروع يھدف إل ة باستخدام مصادرھم الخاصة بھ ة والعشرين المتبقي اعدة المصانع الثالث

تھلك  ي تس ا الت ة محلي ري  107المملوك ن مت تنفاد األوزون 5.88(ط درات اس ن ق ن م ن ) ط م
ا الحظر  22 الھيدروكلوروفلوروكربون ك . من أجل اإلعداد لإلزالة النھائية الذي سيؤدي إليھ تم ذل وسوف ي

و ي سوف ت ة، الت آخر المعلومات من خالل ورشات العمل التكنولوجي زودھم ب اج، وت يد اإلنت ى ترش جھھم إل
 .حول تطوير البدائل وتطبيقاتھا
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تھالك     .48 يض اس ى تخف رح إل ر المقت ه الحظ ؤدي في د ي ذي ق ت ال ي الوق ه ف ديبي أن ح اليوئن أوض

اء استھالك  22 الھيدروكلوروفلوروكربون ة إلنھ ه ال توجد ني في معدات التصنيع في المرحلة األولى، إال أن
ى  22 لھيدروكلوروفلوروكربونا ا إل ل إنتاجھ في ھذه المصانع الصغيرة والمتوسطة ألنھا تظل قادرة على نق

ات التصدير اج لغاي ى أو اإلنت ات . وحدات طاقة أعل إن الحظر يستھدف ضبط أعداد مكيف ك، ف دال من ذل وب
 كانون الثاني/األول من ينايربعد  ،حصان أو اقل 2.5 بقوة 22 الھيدروكلوروفلوروكربونالھواء القائمة على 

ار  شركاتويتوقع أن تصبح ھذه ال. 2015 رح الختي ة المقت ّون المساعدة التقني في وضع أفضل من خالل مك
ارات  ة خي ن ثالث ار م اء خي ذلك انتق بة، وك ة المناس ات البديل ى (التكنولوجي ھا إل دات نفس اج الوح ل إنت تحوي

ن  ة م ا خالي واد الھيدروكلوروفلتكنولوجي ةالم دات، أو وروكربوني ن المع واع أخرى م ى أن اج إل ل اإلنت ، ونق
 ).فقط لغايات التصدير22 الھيدروكلوروفلوروكربون االستمرار في إنتاج مكيفات الھواء القائمة على 

  
 الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  107نه ال يقصد من المشروع إزالة أوبينما تتفھم األمانة     .49

ي تخفيض الطلب ةمحلي شركة 23المستخدمة من  22 ة المشروع ف ا تعترف بقيم اعدة، إال أنھ ى المس   تتلق
ذه 22 الھيدروكلوروفلوروكربونمستقبال على  في التكيف مع  الشركاتفي الخدمة ألن ذلك سوف يساعد ھ

ى 2015الحظر في عام  ة عل واء القائم ات الھ د من مكيف ة لطرح مزي ، ما يسمح بتطبيق الحظر ووضع نھاي
ك، فمن المعروف أن االستھالك الحالي . في السوق المحلي22  يدروكلوروفلوروكربونالھ ى ذل وعالوة عل

ل  ن قب دات م ذه الوح ي تصنيع ھ ركاتف ادة  ش ملھا الم ة ال تش ھد 5محلي د يش ا ق ه، كم ، سوف تجري إزالت
د انخفاضاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  ام في صناعة معدات التكييف والتبري اء . بوجه ع وبن

ة ى من خطة إدارة اإلزال ة األول . على ھذا األساس، يمكن لألمانة أن تدعم تضمين ھذا المشروع في المرحل
ة  د بتكلف ة تكييف والتبري كما اتفق أيضا على أن يكون ھذا المشروع جزء من حزمة األنشطة في قطاع خدم

 .دوالر أمريكي 90,000مقدارھا 
  

  لةتكلفة خطة إدارة اإلزا
  

ة قّدر ت         .50 ى من خطة إدارة اإلزال ة األول ذ المرحل ا لتنفي ة المتفق عليھ ة التقديري دوالر   9,587,470التكلف
 .11أمريكي، كما ھو مبين في جدول 

  
 .التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة في ماليزيا: 11جدول 

  )دوالر أمريكي(التكلفة    اد األوزون التأثير قدرات استنف المكون االستراتيجي 

 المطلوب  النظير المجموع المجموع ب 141 ھيدروكلوروفلوروكربون 22ھيدروكلوروفلوروكربون 

              خطة قطاع رغاوى البوليوريتان 

 7,327,470 6,991,030 14,318,500 94.60 94.60   شركة رغاوى إلى سايكلوبنتين 13تحويل 
بيوت خبرة لتقديم بدائل  4لـ  مساعدة فنية

  للشركات الصغيرة و المتوسطة 
   970,000   970,000  

 8,297,470 6,991,030 15,288,500 94.60 94.60   مجموع خطة قطاع رغاوى البوليوريتان

            المساعدة الفنية لقطاع الخدمة

 352,000   352,000     مشروع االحتواء واالسترداد واالستصالح 

 150,000   150,000     بناء قدرات الفنيين والمسؤولين الحكوميين 

االستبدال للمستخدم /برنامج ريادي للتجديد
  النھائي 

   98,000   98,000 

المساعدة الفنية لقطاعات صناعة التبريد 
  وتكييف الھواء 

   90,000   90,000 

 690,000   690,000 8.42  8.42  مجموع المساعدة الفنية لقطاع الخدمة
 600,000   600,000     التنسيق اإلداري والرقابة

 9,587,470 6,991,030 16,578,500 103.02 94.60 8.42 المجموع
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واد    .51 تھالك الم ي اس ا ف رح تخفيض ة تقت ة إدارة اإلزال ن خط ى م ة األول ة أن المرحل ت األمان الحظ
ة دار  الھيدروكلوروفلوروكربوني د 103.02بمق ن ق ن م ل ط تنفاد األوزون تمث ط % 19.97رات اس ن خ م

اعين الثالث . األساس ولفتت األمانة انتباه اليوئنديبي إلى النقاشات والقرارات الخاصة بھذه المسألة في االجتم
رح خطة إدارة  دما تقت ذه الحاالت، عن ل ھ ه في مث ة أن ة التنفيذي والستين والرابع والستين حيث ذكرت اللجن

ام % 10ر من اإلزالة معالجة أكث ول ع ا 2015من خط األساس بحل زام موسع لم ى الت ، فيجب الحصول عل
ام  د ع ة 2015بع ة المعني ن الحكوم واد . م ض الم ديبي أن خف اد اليوئن ة، أف ذه المالحظ ى ھ ي رده عل وف

ة اط االستھالك في القطاعات والقطاعات  الھيدروكلوروفلوروكربوني ل شامل ألنم ى تحلي اء عل د تحدد بن ق
وطنيينالفرع تفيدين ال ن المس ة م اھمة كامل اركة ومس ة بمش ة المختلف ة . ي رت كمي د اعتب ك، فق ى ذل اء عل وبن

معقولة ومبررة مقارنة مع خطط إدارة اإلزالة الخاصة بالدول  2015و  2013اإلزالة المطلوبة لتلبية أھداف 
 . ذات االستھالك العالي

  

  التأثير على المناخ
  

ى    .52 ام عل أثير الع دروكلوروفلوروكربون  احتسب الت ة الھي اجم عن إزال اخ الن ثالث  141المن ب في ال
واد  عشرة شركة المصنّعة للرغاوى المشمولة في المرحلة األولى بحسب الفارق في االنبعاث المباشر بين الم

 . أدناه 12الھيدروكلوروفلوروكربونية والسيكلوبنتين، كما ھو موضح في جدول 
  

 انع الرغاوى على المناخاحتساب تحويل مص: 12جدول 

  )سنة/ طن (مكافىء ثاني أكسيد الكربون     سنة/ طن   قدرة احترار عالمي  المادة
     قبل التحويل 

 623,500 860 725 ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 

    بعد التحويل
 13,760 688 20 السيكلوبنتين
 609,740   صافي التأثير

اليب سوف تؤدي أنشطة المساعدة الت    .53 اد أس ي تشمل اعتم ة، الت ة المقترحة في خطة إدارة اإلزال قني
ة  يض كمي ى تخف ة، إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم ى اس وابط عل ق ض ل وتطبي ة أفض خدم

دروكلوروفلوروكربون  د 22الھي ة التبري ي خدم تخدمة ف ن . المس وغرام م ل كيل ن ك تج ع وين
دروكلوروفلوروكربون  ث  22الھي ر منبع والي غي وفير ح ة األفضل، ت اليب الخدم ة ألس ن  1.8نتيج ن م ط
ا في خطة إدارة . مكافىء ثاني أكسيد الكربون بته ماليزي ا احتس اخ كم ى المن أثير عل ي للت ويشير التقدير األول

ة أن  ارجي  280,550اإلزال ي الفضاء الخ ق ف ن تنطل ون سوف ل يد الكرب اني أكس افىء ث ن مك ت (طن م بني
دروكلوروفلوروكربون  155 األرقام على تخفيض د  22طن متري من الھي ة التكييف والتبري في قطاع خدم

دوير اخ ). من خالل أفضل أساليب الممارسة واالسترداد وإعادة الت ى المن ام عل أثير الع ام أن الت وتظھر األرق
ى  ة األول ة في المرحل يد ال 890,290(من األنشطة التي ستجري في قطاعات الخدم اني أكس ادل ث ونمع ) كرب

داره  ة ومق ة إدارة اإلزال اخ لخط ى المن ل عل أثير المحتم ن الت ى م يد  123,935أعل اني أكس ادل ث ن مع طن م
ا أن عدد . 2014 – 2011الكربون كما ھو وارد في خطة العمل للسنوات من  ذا ھم ببان الرئيسيان لھ والس

ة الع ي خط واردة ف ك ال ن تل ى م ى أعل ة األول ي المرحل ة ف ان المخفض واد األطن ات الم ل، وأن تخفيض م
أثير  الھيدروكلوروفلوروكربونية ة مع ت د المترافق المتوقعة من المشروعين في قطاع صناعة التكييف والتبري

 .  قليل نسبيا على المناخ قد استبدلت بمشروع تصنيع الرغاوى المعتمد على السيكلوبنتين
 

د . المناخ من أنشطة قطاع الخدمة ال يتوفر في الوقت الحالي تقدير أكثر دقة للتأثير على    .54 ويمكن تحدي
ھذا التأثير من خالل قياس تقارير التنفيذ بمقارنة مستويات مواد التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ خطة 
بين  درَّ ين الم دد الفنيّ دويرھا، وع تردادھا وت ي جرى اس جلة الت د المس ات عناصر التبري ة، وكمي إدارة اإلزال

 .التي  خضعت للتجديد 22قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات ال
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  التمويل المشترك
 

ادة ) ح(39/ 54(استجابة للمقرر     .55 الخاص بالفرص والحوافز المحتملة للمصادر اإلضافية بھدف زي
رة  ذا للفق ة تنفي ة إدارة اإلزال ن خط ة ع ة الناجم ا البيئي رر ) ب( 11المزاي ن المق ن  XIX/6م ادر ع الص

ديبي أن شركات المشاركة في خطة قطاع رغاوى اال جتماع التاسع عشر لألطراف المتعددة، أوضح اليوئن
 .دوالر أمريكي 6,991,030البوليوريتان مستعدة لتنفيذ التحوالت المقترحة مع التمويل المطلوب الذي يبلغ 

 
 2014 – 2011خطة عمل الصندوق متعدد األطراف للسنوات من 

 

ى  9,587,470ي يطلب اليوئنديب    .56 ة األول ذ المرحل دوالر أمريكي إضافة إلى تكلفة الدعم، من أجل تنفي
ة رة من . من خطة إدارة اإلزال ة للفت ة المطلوب ة اإلجمالي غ القيم داره  2014 – 2011وتبل ا مق  9,275,877م

ك ھو أن والسبب . دوالر أمريكي، بما في ذلك تكلفة الدعم، وھي أقل من المبلغ الوارد في خطة العمل في ذل
واردة في خطة العمل  ك ال ة من تل ل كلف ر أق ة تعتب ى من خطة إدارة اإلزال ة األول األنشطة المختارة للمرحل

دروكلوروفلوروكربون ( تثمارية لخفض استھالك الھي د 22مشاريع اس وسوف ). في قطاع التكييف والتبري
 103.02(كبر من المواد المستنفدة لألوزون أتخفّض المرحلة األولى مع مستويات تمويل قليلة نسبيا، كميات 

 ).وزون في خطة العملقدرات استنفاد األطن من  41.5طن مقابل 
 

  مسودة االتفاق
 

ة  األولالمرفق يحتوي     .57 ة إلزال ة التنفيذي ا واللجن ة ماليزي من ھذه الوثيقة على مسودة اتفاق بين حكوم
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  التوصية
 

 : ، فقد ترغب اللجنة التنفيذية في 51ضوء مالحظات األمانة الواردة أعاله، وبخاصة الفقرة في     .58
واد   )أ ( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ى المرحل دأ عل ث المب ن حي ة م الموافق

ن  رة م ا للفت ة بماليزي ة الخاص يض  2015 – 2011الھيدروكلوروفلوروكربوني از تخف إلنج
داره  وا% 10مق تھالك الم ي اس غ ف ة بمبل دوالر  9,587,470د الھيدروكلوروفلوروكربوني

 ؛دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي 719,060أمريكي، إضافة إلى تكلفة دعم الوكالة بمبلغ 

تدام في   )ب ( دل التخفيض المس ة لمع مالحظة أن حكومة ماليزيا قد وافقت على تثبيت نقطة البداي
طن من  515.76خط األساس التقريبي وھو عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

الغ  ي والب  494.04المواد المستنفدة لألوزون، الذي جرى احتسابه باستخدام االستھالك الفعل
والي،  2010و  2009ألوزون المسجلة في عام قدرات استنفاد اطن من  537.47و  ى الت عل

 ؛من بروتوكول مونتريال 7بحسب المادة 

من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  ات استنفاد األوزونمن قدرطن  103.02اقتطاع   )ج (
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛نقطة البداية لمعدل التخفيض المستدام في استھالك 

واد إقرار مسودة االتفاق بين حكومة ماليزيا واللجنة التنفيذية بخصوص تخفيض استھالك   )د ( الم
 من الوثيقة الحالية،  األولالمرفق دة في ، كما ھي وارالھيدروكلوروفلوروكربونية

ات خط األساس، تحديث الماالطلب من أمانة    )ھ( ة بيان قلصندوق، في حال معرف أ من  – 2 رف
ه موح ب تھالك المس ى لالس د األعل ة بالح ام الخاص مل األرق ة ليش ة ن تبلّأو. االتفاقي غ اللجن

 . ستھالك المسموح بهالتنفيذية بالتغيير الحاصل في مستويات الحد األعلى لال
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ا، وخطة  الموافقة على   )و( ة الخاصة بماليزي الدفعة األولى للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزال
غ  ذ المصاحبة، بمبل غ  5,000,000التنفي ة بمبل اليف دعم الوكال ى تك دوالر أمريكي، إضافة إل

 .دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي 375,000
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة ماليزياحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" ماليزيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 464.18إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد واحدة مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة

  .7بناء على بيانات المادة 
 

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

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1اوز المستوى المحدد في الصف األفقي يتج

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 
االستھالك (، 3-7- 4، 3-6-4، 3-5-4، 3-4-4 ،3-3-4، 3- 2-4، 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد

  .من كل من المواد) المؤھل المتبقي
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
جنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، ر اللوستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5رعية وفقا للفقرة الفو

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة الت 5- في حالة عدم وفاء البلد  نفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األلتحقق بشكل مستقل من يتم اأن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  ئةعلى ھي سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينة إلى االجتماع الثامن جميع الطلبات المقدم بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
المنصوص عليه في بروتوكول  البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5فقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل و
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض ھذه المبالغ وفقاً لتغيّ 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق نوية  )د( 5ف ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق ة أع دم ثماني ة تق قائم

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الفي  التغييرات  )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ة من م 30أو إزال ي المائ وع ف جم

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

ء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة إذا قرر البلد أثنا  )ج(
ة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

د. كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا ر ويجب أن يُحدد في الطلب المق م لتغيي
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ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك
تنفاد األوزون  درات اس ي ق رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ورات . س ى أن الوف د عل ق البل ويواف

ى خ تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف ل المحتمل توى التموي فض مس
  و الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

دى   )د( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

 
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
 .ل تنفيذ الخطةخال 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  اليوئنديبيت قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

ويُوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق") ة المنفذة الرئيسيةالوكال("الوكالة المنفذة الرئيسية 
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج

 .ھذا االتفاق في ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من   2-2 األفقي بالرسوم المبيّنـة في الصف تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على
 .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

ل لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثاألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ئهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفامنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام ، عن ّكل")التمويل بسبب عدم االمتثال

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
لة المعنية عائقا أمام الشرائح وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحا. على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب  13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. االتفاق

 .لھذا االتفاق
 

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

، فسيرجأ 7لفقرة وا )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
 

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

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
  األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  21–ونالھيدروكلوروفلوروكرب

  األولى جيم  22–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  225–الھيدروكلوروفلوروكربون

 515.76    المجموع
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  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (مجموعة األولى المرفق جيم، ال
 )استھالك األوزون

  ال يوجد   ال يوجد
515.76 515.76 464.18 

 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(
 464.18 515.76 515.18 ال يوجد  ال يوجد

 ال يوجد

 ة المنفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكال 2-1
 )دوالر أمريكي( اليوئنديبي

5,000,000 0 3,628,723 0 958,747 
9,587,47

0 

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 %7.5 )أمريكي

375,000 0 272,154 0 71,906 719,060 

 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
5,000,000 0 3,628,723  0 958,747 

9,587,47
0 

 719,060 71,906 0 272,154 0 375,000 )دوالر أمريكي(الدعم  ةمجموع تكالف 3-2

دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 )أمريكي

5,375,000 0 3,900,877 0 1,030,653 
10,306,5

30 

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-نالھيدروكلوروفلوروكربوإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 )األوزون

0 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 )األوزون

0 

 1.13 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 )األوزون
0  

 0 )استھالك األوزون أطنان قدرات(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 0.94 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-3-1

 )األوزون
94.60 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2
 )األوزون

0 

 67.94 )أطنان قدرات استھالك األوزون( ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-3-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب  142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-4-1

 )األوزون
0  

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2
 )األوزون

0 

 0.79 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب   142-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-4-3
  0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  21-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-5-1
 0 )درات استھالك األوزونأطنان ق(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  21-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-5-2
 0.74 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 21-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-5-3
  8.42 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-6-1
 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-6-2
 341.12 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-6-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  225-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-7-1

 )األوزون
0  

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  225-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-7-2
 )األوزون

0 

 0.08 )ن قدرات استھالك األوزونأطنا( 225-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-7-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطتنفيذ التألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون . ھا ببعضوكيفية ارتباط بعض ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذيالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ات ي
اخ لة بالمن ديات  .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة مات عن أي تغييرات معلو أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة   وسيغطي. من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن ) أ(5التقرير المسرود جمي من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 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 -1ھا في التذييل المشار إلي رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من 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 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ين االعتب ةاربع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض 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

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . االتفاق من) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو قارير التنفيذ السنويةبجميع تالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ر الف(والخط ة انظ رة الفرعي اله) ج(1ق نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

 

 .من خالل قسم حماية األوزون بإدارة عملية المراقبة وبمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسيةوم دائرة البيئة ستق 1
  
لمواد التي تحتفظ بھا الدوائر اتصدير واستيراد الرسمية للبيانات لسيتم مراقبة وتحديد االستھالك وفقا  2

 .الحكومية المعنية
 
 :لومات التالية واإلبالغ عنھا سنويا في مواعيد استحقاقھا أو قبل ذلكستقوم دائرة البيئة بتجميع البيانات والمع 3

 و ؛تقديم تقارير سنوية حول استھالك المواد ألمانة األوزون  )أ(

ة   )ب( ة للجن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ذ خط ي تنفي ّدم ف ول التق نوية ح ارير س ديم تق تق
     .متعدد األطرافاللصندوق التنفيذية ل

ستستخدم دائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية جھة مؤھلة مستقلة إلجراء تقييم كّمي ونوعي ألداء تنفيذ    4
  .خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
ستتوفر لجھة التقييم اإلمكانية الكاملة للوصول إلى المعلومات الفنية والمالية ذات العالقة بتنفيذ خطة إزالة    5
  .لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا
  
وتقّدم لدائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية تقريرا مبدئيا متكامال عند نھاية  الجھة التي ستقوم بالتقييمعد ست  6

كما يجب أن يشتمل التقرير . كل خطة تنفيذ سنوية، شامال لنتائج عملية التقييم وأية توصيات للتحسين أو التعديل
  .   على حالة البلد من حيث االلتزام بشروط ھذا االتفاق المبدئي

ستقوم جھة التقييم بإعداد تقريرھا النھائي وتقديمه لدائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية فور حصولھا على  7
    . المنفذة الرئيسية والوكالةالبيئة تعليقات وشروحات دائرة 

  
ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بتقديمه إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المعني ستدعم دائرة البيئة التقرير النھائي و  8

  .والتقاريرمرفقا معه خطة التنفيذ السنوية 
 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :اليعلى النحو الت ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحر  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 
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ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

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

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ة ومتسالضمان وج ة فعال ذ بطريق الغ تنفي فافية واإلب مة بالش
  الدقيق عن البيانات؛

رة   )ط( ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يست  )ي(

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

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةئج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتا

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

 
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 186 التمويل المخّصص بمقدار ا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن ھذ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

       ------ 
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