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مقترح مشروع :الجزائر
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق على مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ،الشريحة األولى)

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

اليونيدو
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
الجزائر
الوكالة

(أوال) عنوان المشروع

اليونيدو (رئيسية)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

السنة0202 :

(ثانيا) أحدث بيانات المادة ( 7المرفق جيم ،المجموعة )6

( 32.0طن من قدرات استنفاد األوزون)

(ثالثا ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)
اإليروصوالت

كيميائي

الرغاوي

السنة0262 :

مكافحة
الحريق

التبريد
التصنيع

المذيبات

عامل
تصنيع

االستخدامات
المعملية

إجمالي استهالك
القطاع

الخدمة

الهيدروكلوروفلوروكربون003-
الهيدروكلوروفلوروكربون001-
الهيدروكلوروفلوروكربون 010-ب

2.6

الهيدروكلوروفلوروكربون 010-ب
في البوليوالت المستوردة سابقة
الخلط

9.4

4.3

1.7

9.4

الهيدروكلوروفلوروكربون 010-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون00-

22.6

59.6

37.0

(رابعا) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)
خط األساس للفترة 0202-0222

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة

30.2

35.57

االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
موافق عليه بالفعل:

المتبقي:

0.0

(خامسا) خطة األعمال
اليونيدو

21.09

2012

المجموع

2014

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)

11.10

1.80

12.90

التمويل (دوالر أمريكي)

1,469,095

161,250

1,630,345

(سادسا) بيانات المشروع

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

المجموع

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

30.21

30.21

27.19

27.19

27.19

ال ينطبق

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

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

30.21

30.21

27.19

27.19

24.17

ال ينطبق

تكاليف
المشروع

215,380

0

1,593,860

0

144,000

0

0

40,091

1,993,331

تكاليف الدعم

19,384

0

119,540

0

10,800

0

0

3,007

152,731

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث
المبدأ (دوالر أمريكي)

215,380

0

1,593,860

0

144,000

0

0

40,091

1,993,331

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
(دوالر أمريكي)

19,384

0

119,540

0

10,800

0

0

3,007

152,731

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر
أمريكي)

*234,764

0

1,713,400

0

154,800

0

0

43,098

2,146,062

تكاليف المشروع
المطلوبة من
حيث المبدأ
(دوالر أمريكي)

(*)

اليونيدو

2014

تمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني والستين.

(سابعا) طلب التمويل للشريحة األولى ()0260
الوكالة

المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)

اليونيدو

1,593,860

119,540

طلب التمويل:

الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( )0200كما هو مبين أعاله

توصية األمانة:

ينظر فيه بشكل فردي
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة الجزائر ،قدمت اليونيدو ،بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلى االجتماع السادس
-1
والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفوروكربونية بتكلفة إجمالية
 113,113,,دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  104134,دوالر أمريكي كما هي مقدمة أصال،
لتنفيذ أنشطة ستمكن البلد من االمتثال لخطوة تحقيق تخفيض  14في المائة في استهالك المواد
الهيدروكلوروفوروكربونية بحلول عام  5412بموجب بروتوكول مونتلاير .وتشمل هذه المبالغ  5121,34دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  181,30دوالر أمريكي لليونيدو إلزالة  51.35طن متري ( 5.04طن
من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفوروكربون101-ب المستخدم في تصنيع رغاوي
العزل البوليوريتان الصلبة للمبردات المنزلية في كريستور ،والموافق عليه في االجتماع الثاني والستين
(المقرر .)30/62
تبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع  11,031344دوالر
-5
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1441882دوالر أمريكي لليونيدو ،كما هي مقدمة أصال( ،ال تشمل هذه
المبالغ مستوى تمويل مشروع الرغاوي الموافق عليه سابقا ليونيدو).
خلفيــة
-,

صدقت الجزائر التي يبلغ عدد سكانها  ,2.2مليون نسمة تقريبا على جميع تعديالت بروتوكول مونتلاير.

تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
يحظر المرسوم التنفيذي رقم  540-40المؤرخ في  ,4حزيران/يونيه  5440إنتاج وتصدير المواد
-0
المستنفدة لألوزون باستثناء صادرات المواد المستنفدة لألوزون التي تم استردادها بغرض التدمير؛ ويحدد أن نظام
الترخيص شرط الستيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ ويحظر استيراد المنتجات المحتوية على جميع أنواع المواد
المستنفدة لألوزون باست ثناء المواد الهيدروكلوروفوروكربونية؛ ويفرض استرداد وإعادة تدوير واستصالح وتدمير
المواد المستنفدة لألوزون بتطبيق تقنيات مقبولة بيئيا؛ ويحدد أن المواد المستنفدة لألوزون الموجودة في معدات
ينبغي التخلص منها يجب تجميعها أوال بغرض تدميرها .وهناك نظام قائم فعال لترخيص المواد المستنفدة لألوزون
بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفوروكربونية.
ووزارة األقاليم والبيئة باالشتراك مع وزارة التجارة ووزارة الطاقة والمناجم مسؤولة عن إصدار
-2
التراخيص الستيراد المواد المستنفدة لألوزون .ووحدة األوزون الوطنية ،تحت إدارة وزارة األقاليم والبيئة ،هي
المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتلاير.

استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي
خالل عملية اإلعداد لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفوروكربونية ،تم مسح لمؤسسات التصنيع
-3
القائمة على هذه المواد في قطاعات الرغاوي وتكييف اله واء كما تم تقييم دقيق لقطاع الخدمة .ونتيجة لذلك ،وجد أن
مستويات استهالك المواد الهيدروكلوروفوروكربونية في البلد أعلى بكثير من تلك التي كانت الحكومة تبلغ عنها
بشكل تاريخي بموجب المادة  0من بروتوكول مونتلاير ،كما يتضح من الجدول  .1وبناء على االستهالك المبلغ عنه
بموجب المادة  ، 0فإن خط األساس لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفوروكربونية قد تم تحديده على  ,4.51طن من
قدرات استنفاد األوزون .إال أنه على أساس البيانات التي تم تجميعها من خالل المسح ،كان من المفروض أن يحدد
خط األساس على  34.3,طن من قدرات استنفاد األوزون.
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الجدول  :1استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة  7ولخطة إدارة إزالة
هذه المواد للجزائر
المواد الهيدروكلوروفوروكربونية
مسح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفوروكربونية
طن متري
الهيدروكلوروفلوروكربون – 00
578.60
الهيدروكلوروفلوروكربون –  010ب
9.90
المجموع (طن متري)
588.50
أطنان قدرات استنفاد األوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون – 00
31.82
الهيدروكلوروفلوروكربون –  010ب
1.09
المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
32.91
بيانات المادة *7
طن متري
الهيدروكلوروفلوروكربون – 00
120.00
الهيدروكلوروفلوروكربون –  010ب
المجموع (طن متري)
120.00
أطنان قدرات استنفاد األوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون – 00
6.60
الهيدروكلوروفلوروكربون –  010ب
المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
6.60

2005

(*)

2006

2007

2008

خط األساس

2009

2010

638.50
10.20
648.70

758.50
11.60
770.10

860.50
13.20
873.70

972.00
35.70
1,007.70

1,083.50
39.00
1,122.50

1,027.75
37.35
1,065.10

35.12
1.12
36.24

41.72
1.28
42.99

47.33
1.45
48.78

53.46
3.93
57.39

59.59
4.29
63.88

56.53
4.11
60.63

120.00
120.00

120.00
50.00
170.00

120.00
60.00
180.00

446.36
51.45
497.82

446.36
51.45
497.82

446.36
51.45
497.82

6.60
6.60

6.60
5.50
12.10

6.60
6.60
13.20

24.55
5.66
30.21

24.55
5.66
30.21

24.55
5.66
30.21

بدءا من  10كانون الثاني/يناير  .5415قدمت حكومة الجزائر طلبا إلعادة النظر في بيانات استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لسنوات خط األساس ألمانة األوزون.

يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون 101-ب (السائب) في تصنيع معدات التبريد في مؤسسة واحدة
-0
(كريستور) وفي اثني عشر مؤسسة إضافية تستخدم  03.22طن متري ( 3.05طن من قدرات استنفاد األوزون)
من الهيدروكلوروفوروكربون101-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط لتصنيع رغاوي العزل
وألواح مزدوجة ( )5448كما يبين الجدول .5

الجدول  :2استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون – 141ب الموجود في البوليوالت المستوردة في الجزائر
بوليول الهيدروكلوروفلوروكربون–646ب
المستورد
طن متري
أطنان قدرات استنفاد األوزون

2007

2008

2009

29.18
3.21

40.55
4.46

76.55
8.42

متوسط ()0222-0227

48.76
5.36

ومن إجمالي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 55-عام  ،5414تم استخدام حوالي  014.84طن
-3
متري ( 55.34طن من قدرات استنفاد األوزون) لتجميع وشحن أجهزة تكييف الهواء للغرف لدى أحد عشر شركة
تصنيع (الجدول  ),و  305.34طن متري ( ,3.88طن من قدرات استنفاد األوزون) لخدمة معدات التبريد،
بما فيها أكثر من  ,.2مليون جهاز تكييف سبليت/شباك ،و  112,4غرفة باردة مستخدمة في مؤسسات تجهيز
األغذية و  ,321444وحدة معدات تبريد و  151044وحدة نقل بالمبردات .كما تم استخدام  12.44طن متري
إضافية ( 1.32طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 101 -ب لغسيل دوائر التبريد.
وتتم خدمة المعدات في حوالي  51224ورشة خدمة وتركيب.
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الجدول  :3توزيع استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون –  22في مؤسسات التصنيع في الجزائر
المؤسسة
كوندور
كريستور
أألب
كوبرا
سودينكو
سمها
إينييم
شركات أخرى
المجموع

طن متري
2009
145.00
10.00
19.30
20.30
16.00
30.00
38.00
278.60

2010
197.30
7.50
19.30
20.30
16.00
80.00
32.50
38.00
410.90

طن من قدرات استنفاد األوزون
2010
2009
10.85
7.98
0.41
0.55
1.06
1.06
1.12
1.12
0.88
0.88
4.40
1.79
1.65
2.09
2.09
22.60
15.32

إن األسعار الحالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة للكيلوغرام في البلد
-8
هي كما يلي :من  5.20إلى  2.,0دوالر أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون – 55؛ من  5.80إلى ,.,1
دوالر أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب ،ومن  3.35إلى  11.81دوالر أمريكي
للهيدروفلوروكربون – 1,0أ؛ ومن  2.24إلى  10.33دوالر أمريكي لغاز R-404A؛ ومن  2.30إلى 10.83
دوالر أمريكي لغاز R-407C؛ ومن  2.02إلى  10.34دوالر أمريكي لمادة .A410

استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 14إن الهدف من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر هو الوفاء
بأهداف رقاب ة هذه المواد وفقا لبروتوكول مونتلاير ،بما في ذلك وحتى التخفيض في عام  ،5412مما يؤدي إلى
إزالة  10.03طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .واتساقا مع االستراتيجية
الشاملة ،تقترح حكومة الجزائر إصدار حصص لالستيراد على أساس سنوي وفقا للجدول الزمني لإلزالة في
بروتوكول مونتلاير؛ وحظر الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب السائب ،وتجميد استيراد
البوليوالت سابقة الخلط القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون –  101ب المستخدمة في تصنيع الرغاوي؛ ومنع
تنفيث الهيدروكلوروفلوروكربون –  55خالل الخدم ة وحظر استيراد معدات جديدة للتبريد وتكييف الهواء قائمة
على الهيدروكلوروفلوروكربون – 55.
 - 11تشمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل مؤسسة واحدة
لتصنيع الرغاوي (كريستور) وشركة واحدة لتجميع معدات تكييف الهواء (كوندور) ،وإزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون –  101ب المستخدم في خدمة معدات التبريد ،وأنشطة إنفاذ وتوعية جماهيرية .وتناقش
هذه األنشطة بإيجاز فيما يلي:

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب في كريستور
 - 15تمت الموافقة على مشروع إزالة  51.35طن متري ( 5.04طن من قدرات استنفاد األوزون) من
الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب المستخدم في تصنيع رغاوي العزل البوليوريثان الصلبة للثالجات المنزلية في
شركة كريستور في االجتماع الثاني والستين بقيمة إجمالية  5121,34دوالر أمريكي .وقد تم االتفاق على شروط
شراء المعدات والخدمة؛ وسيتم تحويل الشركة إلى تكنولوجيا السيكلوبنتين في النصف الثاني من عام .5415
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إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون –  55في كوندور
 - 1,يهددددددف المشدددددروع إلزالدددددة  124.54طدددددن متدددددري ( 3.53طدددددن مدددددن قددددددرات اسدددددتنفاد األوزون) مدددددن
الهيددددروكلوروفلوروكربون –  55المسدددتخدم فدددي تصدددنيع نظدددم تكييدددف هدددواء سدددبليت للغدددرف للتطبيقدددات المنزليدددة
والتجارية ،في خطدين :األول للوحددة الداخليدة (ملدف المروحدة) والثداني للوحددة الخارجيدة (التكثيدف) .وتقدوم الشدركة
أساسا بتجميدع حدوافظ مسدتوردة وتقدوم بشدحنها بالهيددروكلوروفلوروكربون –  55بعدد القيدام بعمليدة تنظيدف وشدفط.
وكوندور شركة مملوكدة محليدا أنشدئت عدام  ،5445وتقدوم بتصدنيع خمدس طدرز مختلفدة القددرة (الجددول  .)0ولددى
كوندور حوالي  24في المائة من الوحدات المصنعة محليا أو حوالي  ,2في المائدة مدن إجمدالي السدوق بمدا فدي ذلدك
الدددددواردات مدددددن الوحددددددات المجمعدددددة .وقدددددد اختيدددددرت شدددددركة كونددددددور للتحويدددددل إلدددددى تكنولوجيدددددا مدددددن غيدددددر
الهيدددروكلوروفلوروكربون –  55نظددرا لنصدديبها مددن السددوق ،ممددا سيسددهل فددي تحويددل سددوق أجهددزة تكييددف هددواء
الغرف في البلد .وسيتم تحويل شركات التصنيع المحلية األخرى في المرحلة الثانية.

الجدول  :4اإلنتاج السنوي لوحدات تكييف الهواء
السنة
2008
2009
2010

 9000وحدة
حرارية/ساعة
17,500
27,000
30,000

 12000وحدة
حرارية/ساعة
84,800
100,205
140,230

 18000وحدة
حرارية/ساعة
10,000
13,904
23,410

 24000وحدة
حرارية/ساعة
1,034
991
4,406

 12000استوائي
2,000
24,000

المجموع
113,334
144,100
222,046

 - 10اختدارت المؤسسدة الهيدددروفلوروكربون – 014أ كتكنولوجيدا بديلدة لألسددباب التاليدة :أداء دورة حيداة للمندداخ
في أقل مدن الهيددروكلوروفلوروكربون –  55ممدا يدؤدي إلدى أثدر أقدل علدى المنداخ؛ والتنفيدذ السدريع لتحقيدق خطدوة
التخفيض لعام  5412بالنظر إلتاحة الحوافظ؛ وزيادة معقولة فدي التكلفدة الرأسدمالية مرتبطدة أساسدا بداألدوات وبندود
المعدددات المحددددة؛ والعناصددر معقولددة السددعر وأسددعار غدداز التبريددد التددي تحددد مددن تكلفددة التشددغيل اإلضددافية؛ وقبوليددة
األسددددواق ذلددددك ألن بعددددض الشددددركات األجنبيددددة والمؤسسددددات الحكوميددددة فددددي الجزائددددر قددددد حددددددت فعددددال نظددددم
الهيدروفلوروكربون – 014أ.
 - 12يشدمل التحويددل إلددى تكنولوجيدا الهيدددروفلوروكربون – 014أ خزانددات تحددزين هدذه المددادة سددائبة ،وعناصددر
تحويدل غيدر معدنيددة مطاطيدة؛ وإحدالل شددبكة أنابيدب غداز التبريددد ،ومولدد النيتدروجين ،ومضددخات التحويدل الفراغيددة
وماكينددات شددحن غدداز التبريددد ،وأجهددزة كشددف التسددرب؛ وإحددالل المعدددات فددي محطددات التجددارب؛ وماكينددة اسددترداد
جديدة ،وأدوات لماكينة ثني األنابيب؛ واالختبارات والتددريب .وتقددر التكلفدة الرأسدمالية اإلجماليدة  ,,51525دوالر
أمريكي .كما تقددر تكلفدة التشدغيل اإلضدافية اإلجماليدة بمبلدغ  ,18131080دوالر أمريكدي تشدمل الفدارق فدي التكلفدة
لمجموعة أدوات التدمير الكامل ( ,118312,,دوالر أمريكي) وكمية غاز التبريد المطلوبة لكدل طدراز يدتم تجميعده
( 054153,دوالر أمريكي) .ومن التكلفة اإلجمالية ستقوم المؤسسدة بتغطيدة  031815دوالر أمريكدي مدن التكداليف
الرأسددددمالية و  5180412,0دوالر أمريكددددي لتكدددداليف التشددددغيل .تبلددددغ جدددددوى التكدددداليف للمشددددروع  3.44دوالر
أمريكي/كغ.

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب المستخدم كمذيب
 - 13يهددددددف المشدددددروع إلزالدددددة  10.,4طدددددن متدددددري ( 1.20طدددددن مدددددن قددددددرات اسدددددتنفاد األوزون) مدددددن
الهيددددددروكلوروفلوروكربون – 101ب المسدددددتخدم لتنظيدددددف دوائدددددر التبريدددددد ،بإحاللددددده بمدددددذيبات قائمدددددة علدددددى
الهيدروفلوروكربون ،وهي أكثر فاعلية كعوامل تنظيف بالمقارنة بالنتروجين .وتستخدم هذه المذيبات بحافظة تحتدوي
على أسطوانة استرداد تسمح بإعادة استخدام المذيبات من  54إلى  52مرة ،دون أن يتم انبعاثها إلى الغدالف الجدوي.
وعندما ال يعد من الممكن إعادة تدوير المدذيبات ،نظدرا لمسدتوى الشدوائب ،سديتم الدتخلص منهدا بطريقدة سدليمة بيئيدا.
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ويشددمل إدخددال هددذه التكنولوجيددا شددراء أربددع حددوافظ إلعددادة التدددوير بهددا ثمانيددة أسددطوانات للتشددغيل مددع الحددوافظ؛
ومخزون من المذيب البديل للتشغيل لمدة ثالث شهور؛ وتددريب التقنيدين .تبلدغ التكلفدة اإلجماليدة للمشدروع 301044
دوالر أمريكي ( 0.24دوالر أمريكي/كغ).

أنشطة في قطاع خدمة التبريد
 - 10تشددمل بددرامت التدددريب لتقنيددي التبريددد علددى ممارسددات الخدمددة الجيدددة خددالل عمليددات اإلصددالح والصدديانة،
االسدتخدام السدليم لمعددات االسدترداد وإعدادة التددوير ،والقضداء علدى تنفيدث الهيددروكلوروفلوروكربون –  55خددالل
ممارسددات الخدمددة .سدديتم تنفيددذ ورش عمددل تسددتهدف صددناع المعدددات والقددائمين علددى التجميددع والتقنيددين لمناقشددة
التكنولوجيدددددات البديلدددددة المتاحدددددة حاليدددددا ،وتشدددددجيع المؤسسدددددات علدددددى إدخدددددال تكنولوجيدددددات غيدددددر قائمدددددة علدددددى
الهيدروكلوروفلوروكربون ،وتحديد جدول زمني للتحويل الكامل لغير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما يشدمل
أيضا توزيع مجموعدة أدوات االسدترداد وإعدادة التددوير علدى تقنيدي الخدمدة .وسديتم تحدديث دليدل أفضدل الممارسدات
(مدونة الممارسة) الذي تم إدخاله كجزء من خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتوزيعه علدى نطداق واسدع فدي
قطاع الخدمة .وسيتم تنفيذ عمليات تحويل رائددة للتبريدد (مدثال المخدازن البداردة أو إنتداج الغدذاء) وتكييدف الهدواء مدن
الهيدروكلوروفلوروكربون إلى تكنولوجيات غير قائمدة علدى المدواد المسدتنفدة لدألوزون للتددليل علدى إمكانيدة حددوث
هذا التحويل وآلياته ،مما يؤدي في النهاية إلى خفض الموجود من المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون –
 .55تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشدطة  13,1083دوالر أمريكدي سدتؤدي إلدى إزالدة  04.30طدن متدري ( 5.52طدن
من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون –  0.24( 55دوالر أمريكي/كغ).

رصد اإلنفاذ والمشروع
 - 13يشددمل هددذا العنصددر ،بتكلفددة إجماليددة  1331022دوالر أمريكددي ،تدددريب مددوظفي الجمددارك ،وإنفدداذ نظددام
تراخيص إليكتروني ،وحملة توعية ألصحاب المصلحة الرئيسية .كما سيتم أيضا رصد المشروع والتحقق واإلبالغ.
تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 18قدرت التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للوفداء
بأهدداف االمتثدال وفقدا لبروتوكدول مددونتلاير حتدى نسدبة التخفديض  14فدي المائددة وتشدملها بحلدول عدام  5412بمبلددغ
 113,113,,دوالر أمريكي (الجدول  ،)2وتبلغ جدوى التكاليف اإلجمالية  3.43دوالر/كغ.
الجدول  :5التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر
النشاط

الهيدروكلوروفلوروكربون646-ب
طن من قدرات
طن متري
استنفاد األوزون

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 010-ب في
كريستور*
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 00-في كوندور
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون010-ب المستخدم
كمذيب

21.82

2.40

14.30

1.57

قطاع خدمة التبريد
رصد اإلنفاذ والمشروع
المجموع

36.12

3.97

(*) تمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني والستين.
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الهيدروكلوروفلوروكربون00-
طن من قدرات
طن متري
استنفاد األوزون

150.20

8.26

40.84

2.25

191.04

10.51

التكلفة (دوالر
أمريكي)

215,380
1,201,600
64,400
183,798
166,455
1,831,633
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تعليقات األمانة وتوصيتها
التعليقات
 - 54استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر في سياق المبادئ التوجيهيدة
المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  ،),8/20ومعدايير تمويدل إزالدة المدواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية فدي قطداع االسدتهالك المتفدق عليهدا فدي االجتمداع السدتين (المقدرر  )00/34والمقدررات
الالحقدة بشددأن هدذه الخطددط ،وخطدة أعمددال الصدندوق المتعدددد األطدراف للفتددرة  .5410-5415وناقشدت األمانددة مددع
اليونيدو القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة ،والتي تمت معالجتها كما يرد في الملخص أدناه.
حالة تنفيذ خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
 - 51اعتبددارا مددن ديسددمبر  ،5411تددم صددرف  3451,44دوالر أمريكددي مددن مبلددغ  8511244دوالر أمريكددي
موافق عليه لخطة اإلزالة الوطنية ويبقى رصديد غيدر مخصدص يبلدغ  1181544دوالر أمريكدي .ومدع مالحظدة أنده
باسددددددتثناء كميدددددددة صدددددددغيرة مدددددددن بروميدددددددد الميثيدددددددل ( 1.3طدددددددن مدددددددن قددددددددرات اسدددددددتنفاد األوزون) والمدددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة ،لددم يددتم اسددتيراد أي مددواد أخددرى مسددتنفدة لددألوزون إلددى الجزائددر عددام  ،5414وقددد تددم
االتفاق على أن المتبقي مدن التمويدل المتداح لخطدة اإلزالدة الوطنيدة سدوف يسدتخدم فدي أنشدطة تعدالت اسدتهالك المدواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تدريب عدد إضدافي مدن مدوظفي الجمدارك ،وحمدالت التوعيدة ،ودعدم إنفداذ
نظام التراخيص اإلليكتروني ولعناصر أخرى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند الحاجة.
تفاوتات في بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 55تدددددم مسدددددح دقيدددددق للفتدددددرة مدددددن  544,إلدددددى  5448مدددددن أجدددددل إعدددددداد خطدددددة إدارة إزالدددددة المدددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة للجزائددر .ويمددا يتعلددق باسددتهالك هددذه المددواد ،تددم إجددراء ثددالث مسددوح منفصددلة ومسددتقلة
بمعرفددة المركددز الددوطني للبحددث ،وخبيددر وطنددي يعمددل مددع سددلطات الجمددارك ،وخبيددر دولددي عمددل مددع قطدداع تصددنيع
تكييف الهواء.
 - 5,ومن تحليل والتحقق من البيانات التي تدم جمعهدا فدي المسدوح ،كاندت الخالصدة أن االسدتهالك الفعلدي للمدواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة فددي البلددد كددان ضددعف الكميددة المبلددغ عنهددا بموجددب المددادة  0مددن بروتوكددول مددونتلاير.
كما وجد أيضا أن كل استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد كان متعلقا بالهيددروكلوروفلوروكربون –
101ب المسددتورد سددائبا لتصددنيع رغدداوي البوليوريثددان ولغسدديل دوائددر التبريددد؛ والهيدددروكلوروفلوروكربون – 55
المستخدم كغاز تبريد في تصنيع أجهزة تكييف الهواء سبليت ،وشحن معدات تكييف الهدواء والتبريدد الجديددة ،وخدمدة
وصيانة معدات التبريد .أما الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب الموجود في البوليوالت سدابقة الخلدط فهدو يسدتورد
أيضا لتصنيع ألواح العزل واأللواح المزدوجة.
 - 50باسددتعراض المعلومددات التفصدديلية التددي وفرتهددا خطددة إدارة إزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة فيمددا
يتعلق بمستويات استهالك هذه المواد ،ومؤسسات تصنيع الرغاوي وتكييف الهدواء العاملدة ،ومعددات التبريدد وتكييدف
الهددواء الجدداري تشددغيلها حاليددا ،وحجددم السددكان ونسددبة النمددو االقتصددادي ،خلصددت األمانددة إلددى أن اسددتهالك المددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنده بموجدب خطدة إدارة إزالدة المدواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدة سدليم .إال أنهدا
أبلغت اليونيدو أنه قد تم استعراض الخطة على أساس البيانات المبلغ عنها بموجب المدادة  0والتدي يدتم تقيديم االمتثدال
ببروتوكددددول مددددونتلاير علددددى أساسددددها ،ولدددديس البيانددددات التددددي تددددم اإلبددددالغ عنهددددا فددددي خطددددة إدارة إزالددددة المددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 - 52مددددددن المالحددددددظ أندددددده علددددددى أسدددددداس نتددددددائت المسددددددح الددددددذي تددددددم إلعددددددداد خطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة ،قددددمت حكومدددة الجزائدددر رسدددميا إلدددى أماندددة األوزون طلبدددين لتعدددديل اسدددتهالك المدددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة المبلددغ عندده سددابقا للفتددرة مددن  5443إلددى  .5414وتبعددا لهددذا الطلددب ،أعددادت أمانددة
األوزون النظدر فدي البيانددات المبلدغ عنهددا بموجدب المددادة  0للفتدرة  5443-5443وفقدا للبيانددات التدي تددم جمعهدا مددن
خددالل المسددح .إال أن التغييددر فددي سددنوات خددط األسدداس مددا زال يحتدداج إلددى أن تددتم الموافقددة عليدده مددن جانددب أطددراف
بروتوكول مونتلاير.
نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 53كانددت حكومددة الجزائددر قددد وافقددت سددابقا علددى تحديددد خددط األسدداس المقدددر لالمتثددال كنقطددة البدايددة إلجمددالي
تخفدديض اسددتهالك المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة ،عندددما تمددت الموافقددة علددى المشددروع االسددتثماري إلزالدددة
الهيدددروكلوروفلوروكربون – 101ب فددي كريسددتور فددي االجتمدداع الثدداني والسددتين (المقددرر ( ,4/35ب)) .وتبعددا
لذلك ،ستقوم نقطة البداية علدى خدط أسداس  ,4.51طدن مدن قددرات اسدتنفاد األوزون ،المحسدوبة باسدتخدام اسدتهالك
مقداره  ,4.51طدن مدن قددرات اسدتنفاد األوزون و  ,4.51طدن مدن قددرات اسدتنفاد األوزون المبلدغ عنهمدا لعدامي
 5448و  5414علددى التددوالي ،بموجددب المددادة  0مددن بروتوكددول مددونتلاير ،زائددد  2.,3طددن مددن قدددرات اسددتنفاد
األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب الموجود في أنظمة البوليول المستوردة سدابقة الخلدط المسدتوردة،
مما ينتت عنه  ,2.20طن من قدرات استنفاد األوزون.
 - 50في حالة ما إذا اتفقت أطراف بروتوكول مونتلاير على تغيير خط األساس لالمتثال كمدا تدم حسدابه فدي خطدة
إدارة إزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة ،علددى أسدداس توصددية مددن لجنددة التنفيددذ ،فددإن نقطددة البدايددة إلجمددالي
التخفدديض فددي اسددتهالك المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة سددتكون  32.88طددن مددن قدددرات اسددتنفاد األوزون (أي
 34.3,مددن قدددرات اسددتنفاد األوزون كخددط أسدداس مددنقح لالمتثددال زائددد  2.,3مددن قدددرات اسددتنفاد األوزون مددن
الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب الموجود في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط).
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
 - 53سدددددديتم تقددددددديم التمويددددددل لتحويددددددل مؤسسددددددات الرغدددددداوي التددددددي تسددددددتخدم البوليددددددوالت القائمددددددة علددددددى
الهيدددددددروكلوروفلوروكربون –  101ب المسددددددتوردة فددددددي المرحلددددددة الثانيددددددة مددددددن خطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيدة .ووفقددا للمقددرر  ،00/31تضددمنت خطدة إدارة إزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة
للجزائر قائمة بجميع مؤسسات الرغاوي التي تم إنشاؤها قبل  51أيلول/سدبتمبر  5440والتدي اسدتخدمت البوليدوالت
المسددتوردة سددابقة الخلددط بالهيدددروكلوروفلوروكربون – 101ب ،بمددا فددي ذلددك كميددة الهيدددروكلوروفلوروكربون –
101ب الموجددددودة بهددددا (بيانددددات االسددددتهالك المددددوفرة للفتددددرة  .)5414-5443وقددددد تددددم التسددددليم بددددأن كميددددات
الهيددددروكلوروفلوروكربون – 101ب فدددي أنظمدددة البوليدددول المسدددتوردة سدددابقة الخلدددط والتدددي لدددم يدددتم إدخالهدددا فدددي
االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن تكون مؤهلة للتمويل.
مسائل متعلقة بتحويل مؤسسة كوندور
 - 58تددوفر خطددة إدارة إزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة وصددفا تفصدديليا لعدددد مددن التكنولوجيددات البديلددة
للهيدددددددروكلوروفلوروكربون –  55لمعدددددددات تكييددددددف الهددددددواء ،وهددددددي مددددددواد الهيدددددددروفلوروكربون – 014أ،
والهيددددروفلوروكربون – 040جدددـ والهيددددروفلوروكربون –  ,5والهيددددروكربون – ( 584البروبدددان) و R-744
(ثدداني أكسدديد الكربددون) .وتمددت مناقشددة مزايددا ومسدداوئ كددل تكنولوجيددا .ونظددرا لألثددر األكبددر المحتمددل علددى المندداخ
المددرتبط بالهيدددروفلوروكربون – 014أ ،واإلمكانيدددة التقنيددة إلدخددال الهيددددروكربون –  584كبددديل فددي الوحددددات
األصددغر التددي تقددوم كوندددور بتصددنيعها (أي  81444وحدددة حرارية/سدداعة) ،واإلتاحددة الواضددحة لمجموعددات أدوات
التدمير الكامل للهيدروكربون –  584من الصين لوحدات تكييف الهواء السبليت الصغيرة ،اقترحدت األماندة أن يعيدد
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المشروع النظر في إنتاج وحدات صدغيرة بالهيددروكربون –  584وإدخدال الهيددروفلوروكربون – 014أ للوحددات
األكبر ،و/أو إدخال تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون –  ,5لبعض أو لكل الطرز التي يتم تصنيعها حاليا.
 - ,4بإضدددافة مزيدددد مدددن التفاصددديل حدددول أسدددباب اختيدددار التكنولوجيدددا البديلدددة ،شدددرحت اليونيددددو أن تكنولوجيدددا
الهيدروفلوروكربون (مثل الهيدروفلوروكربون – 014أ) مازال متوقع لها أن تسود قطاع تكييف الهدواء ،وأن األمدر
سيسددتغرق سددنوات للصددناعة لكددي تطددور وتتحددول إلددى غددازات تبريددد جديدددة ذات إمكانيددة احتددرار عددالمي منخفضددة.
وبصفة خاصة بالنسبة لكوندور ،ليس من العملي أن تنتت وحدات مختلفة باستخدام تكنولوجيات مختلفدة .فخدط اإلنتداج
لوحدددة قائمددة علددى الهيدددروكربون –  584تختلددف عددن الوحدددة القائمددة علددى الهيدددروفلوروكربون بسددبب اعتبددارات
السالمة .وعلى حين أن المبردات المستخدمة للهيدروكربون –  344يدتم إنتاجهدا وخددمتها فدي الجزائدر ،فدإن الخبدرة
التقنية المطلوبدة إلنتداج وخدمدة وحددات تكييدف الهدواء بالهيددروكربون –  584ينبغدي أن يدتم تطويرهدا قبدل إدخالهدا
للبلددد .وفيمددا يتعلددق بإدخددال تكنولوجيددا الهيدددروفلوروكربون –  ،,5اتصددلت اليونيدددو مددرة أخددرى بحكومددة الجزائددر
والمؤسسة على وجه الخصوص لمعرفة إذا ما كانت ستتمكن من إدخال تكنولوجيا الهيددروفلوروكربون –  ,5وهدي
أفضددل لتطبيقددات تكييددف الهددواء وأكثددر اسددتدامة بالمقارنددة بالهيدددروفلوروكربون – 014أ وذات أثددر سددلبي أقددل علددى
المناخ ،مع مالحظة أنها ليست جاهزة بعد وأن مجموعات األدوات ليست متاحة تجاريا بعدد فدي الجزائدر .كمدا أبلغدت
المؤسسة أيضا بمسألة القابلية لالشتعال والتي ينبغي معالجتها خالل عملية التحويل .وبعد مزيدد مدن الدراسدة ،قدررت
المؤسسة أن تدخل الهيدروفلوروكربون –  ,5كغاز تبريد بديل للهيدروكلوروفلوروكربون – 55.
 - ,1وبناء على قرار اعتماد تكنولوجيا الهيددروفلوروكربون –  ،,5أعدادت اليونيددو تصدميم المشدروع ،بمدا فدي
ذلددك المعدددات وتددوفير معدددات سددالمة إضددافية لمعالجددة قابليددة هددذه المددادة لالشددتعال (وهددي ليسددت مشددكلة لتكنولوجيددا
الهيدروفلوروكربون – 014أ) .وتم االتفاق على تكلفة رأسمالية إجمالية مقدارها  0,,1544دوالر أمريكدي ،ومبلدغ
 1021444دوالر أمريكي كتمويل مناظر من المؤسسة .وتبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية  8031534دوالر أمريكدي
(بحد أقصى  3.,4دوالر أمريكي/كغ) .وبلغت التكلفة اإلجمالية المتفدق عليهدا مدع اليونيددو لتحويدل مؤسسدة كونددور
 11,081034دوالر أمريكددي بجدددوى تكدداليف  8.13دوالر أمريكي/كددغ .وسددتقوم المؤسسددة بتددوفير تمويددل مندداظر
قيمته  ,111212,0دوالر أمريكي.
 - ,5التزمددددت الحكومددددة بحظددددر اسددددتيراد الهيدددددروكلوروفلوروكربون – 101ب السددددائب بحلددددول أول كددددانون
الثاني/يناير  5413عندما يتم استكمال تحويل مؤسسة كريستور وتنفيذ عملية بديلة لغسيل دوائر التبريد.
تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليها
 - ,,تددددددم االتفدددددداق علددددددى التكلفددددددة اإلجماليددددددة لتنفيددددددذ المرحلددددددة األولددددددى مددددددن خطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر بمبلغ  1188,1,,1دوالر أمريكدي (الجددول  )3يشدمل وحددة رصدد المشدروع
بمبلددغ  1241444دوالر أمريكددي ،بجدددوى تكلفددة  3.00دوالر/كددغ .وسدديتم تددوفير مبلددغ إضددافي قدددره ,1,321244
دوالر أمريكددي كتمويددل مندداظر مددن مؤسسددتي كريسددتور وكوندددور للتحددول إلددى تكنولوجيددا غيددر قائمددة علددى المددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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الجدول  :6إجمالي التكلفة المتفق عليها للمرحلة األولىى مىن خطىة إدارة إزالىة المىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىة
للجزائر
الهيدروكلوروفلوروكربون646-ب
طن من قدرات
طن متري
استنفاد األوزون

النشاط

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 010-ب في
كريستور*
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 00-في كوندور
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون010-ب المستخدم
كمذيب

قطاع خدمة التبريد
وحدة رصد المشروع
المجموع
(*) موافق عليها في االجتماع الثاني والستين.

21.82

2.40

14.30

1.57

3.97

36.12

الهيدروكلوروفلوروكربون00-
طن من قدرات
طن متري
استنفاد األوزون

150.20

8.26

40.90

2.25

191.10

10.51

التكلفة (دوالر
أمريكي)

215,380
1,379,460
64,400
184,091
150,000
1,993,331

 - ,0تبلغ الكمية اإلجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ينبغي إزالتها من خالل تنفيدذ خطدة إدارة إزالدة
المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة  10.03طددن مددن قدددرات اسددتنفاد األوزون ممددا يمثددل  00.8فددي المائددة مددن خددط
األساس الرسمي للمدواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدة لالمتثدال (أو  5,.8فدي المائدة مدن خدط األسداس المحسدوب فدي
خطدددة إدارة إزالدددة المدددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدددة) .ونظدددرا للمسدددتوى العدددالي للغايدددة مدددن اسدددتهالك المددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة المددراد إزالته دا ،فددإن تنفيددذ المرحلددة األولددى سيسدداعد البلددد علددى تحقيددق تقدددم نحددو الوفدداء
بتدابير الرقابة فيما بعد عام  5412تبعا لذلك .وعلى هذا األساس أشارت اليونيدو إلى أن حكومة الجزائر قدد التزمدت
بخفض استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  54في المائدة مدن خدط األسداس بحلدول عدام  5410مدن
خالل تنفيذ المرحلدة األولدى مدن خطدة إدارة إزالدة المدواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدة ،إذا مدا وافقدت األطدراف علدى
طلب الحكومة لتغيير خط األساس لالمتثال إلى  34.3,طن من قدرات استنفاد األوزون.
األثر على المناخ
 - ,2يمكن أن يؤدي تنفيذ مشروع تحويل كريستور والموافق عليه في االجتماعي الثاني والستين أن يؤدي لتالفدي
انبعاث  121200طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي (الجددول )0؛ علدى حدين أن إزالدة 10.,4
طن متري مدن الهيددروكلوروفلوروكربون –  101ب المسدتخدم فدي غسديل دوائدر التبريدد سديمنع انبعداث 141,33
طنا إضافيا من ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي.
الجدول  :7حساب األثر على المناخ المرتبط بقطاع الرغاوي
المادة
قبل التحويل
الهيدروكلوروفلوروكربون –  010ب
بعد التحويل
السيكلوبنثان
األثر الصافي

إمكانية االحترار العالمي

أطنان/في السنة

مكافئ ثاني أكسيد الكربون
(أطنان/في السنة)

725

21.82

15,820

20

13.80

276
)(15,544

 - ,3تم حساب األثر على المناخ لتحويل شركة كوندور باستخدام مؤشدر الصدندوق المتعددد األطدراف لألثدر علدى
المنددداخ ،بمقارندددة أثدددر الهيددددروكلوروفلوروكربون –  55علدددى المنددداخ بوصدددفه غددداز تبريدددد خدددط األسددداس مقابدددل
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غددددددازات التبريددددددد الددددددثالث البديلددددددة ،وهددددددي الهيدددددددروفلوروكربون – ( ,5بوصددددددفه المختددددددار مددددددن المؤسسددددددة)
والهيدددددروفلوروكربون – 014أ (كددددم اقترحددددت المؤسسددددة فددددي األصددددل) ،والهيدددددروكربون – ( 584البروبددددان)
(الجددول  .)3وفدي جميددع الحداالت اسددتخدم اسدتهالك الطاقددة مددى الحيداة وانبعاثددات غدازات التبريددد المتعلقدة بمعدددات
تكييدف الهددواء التددي تصددنعها شددركة كوندددور علددى مدددى عدام كأسدداس للحسدداب .ومددن هددذا التحليددل ،يالحددظ أن إدخددال
تكنولوجيددا الهيدددروفلوركربون –  ,5يمكددن أن يمنددع انبعدداث  5581420طددن مددن مكددافئ ثدداني أكسدديد الكربددون إلددى
الغددددالف الجددددوي .وعلددددى حددددين أن اسددددتهالك أعلددددى نوعددددا للطاقددددة مددددن الهيدددددروفلوروكربون –  ,5بالمقارنددددة
بالهيدروكلوروفلوروكربون –  55يزيد من األثر غير المباشر لهذا البديل ،فإن إمكانيدة االحتدرار العدالمي المنخفضدة
للهيدروفلوروكربون –  ,5بالمقارنة بالهيدروكلوروفلوروكربون –  55يعوض بكثير هدذا األثدر .ويوضدح البدديلين
اآلخدرين مدددى أهميددة إمكانيددة االحتددرار العددالمي لغدداز التبريددد فدي حالددة الموقددف فددي الجزائددر ،علددى أسدداس الظددروف
المناخية ومصادر الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية في البلد.
الجدول  : 8األثر على المناخ لتحويل شركة كوندور المحسوب باستخدام مؤشر أثر المناخ للصندوق المتعدد األطراف
المدخالت
عام
البلد
بيانات الشركة (االسم والمكان)
اختيار نوع النظام
معلومات عامة عن التبريد
الهيدروكلوروفلوروكربون المراد إحالله
مقدار غاز التبريد لكل وحدة
عدد الوحدات
قدرة التبريد
اختيار بديل له حد أدنى من األثر على البيئة
حصة الصادرات (جميع البلدان)
حساب األثر على المناخ
غاز التبريد البديل (أكثر من واحد ممكن)

][-
][-
[قائمة]

الجزائر
كوندور
تكييف هواء – تجميع في الموقع
(أجهزة تكييف هواء سبليت)

][-
[كغ]
][-
[كيلوواط]

الهيدروكلوروفلوروكربون – 00
0.94
159,827
3.6

][%

0

[قائمة]

هيدروفلوروكربون  ،30-هيدروفلوروكربون–
102أ ،هيدروكربون022-

مالحظة
جميع البيانات المعروضة محددة للحالة المدروسة وليست معلومات عامة حول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يختلف األداء اختالفا كبيرا يعتمد على الحالة
المخرجات

مالحظة :تحسب المخرجات كأثر على المناخ لنظ م غازات التبريد خالل فترة حياتها بالمقارنة بالهيدروكلوروفلوروكربون –  00وعلى أساس المقدار
المنتج في سنة واحدة .والمخرجات اإلضافية/المختلفة ممكنة
البلد
تحديد التكنولوجيا البديلة ذات حد أدنى من األثر على المناخ
قائمة بدائل لتحديد البديل الذي له حد أدنى من األثر على المناخ

الجزائر
[قائمة مصنفة،
األفضل = األعلى
(النسبة المئوية
لالنحراف من
الهيدروكلورو
فلوروكربون)

حساب أثر التحويل على المناخ
غاز التبريد البديل األول

طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

مجموع األثر المباشر (خط األساس – ما بعد التحول)*
مجموع األثر غير المباشر (البلد)**
مجموع األثر غير المباشر (خارج البلد)**
مجموع األثر غير المباشر
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الهيدروكربون – )%33-( 022
الهيدروكربون – )%01-( 30
الهيدروفلوروكربون – 031أ ()%2-
الهيدروفلوروكربون – 124جـ ()%0-
الهيدروكلوروفلوروكربون 00 -
الهيدروفلوروكربون – 102أ ()%6
الهيدروفلوروكربون – 1221أ ()%33
الهيدروفلوروكربون – 20
-264,176
35,120
0
35,120
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مجموع األثر

طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

مجموع األثر المباشر (خط األساس – ما بعد التحول)*

طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

مجموع األثر المباشر (خط األساس – ما بعد التحول)*

طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون
طن مكافئ ثاني
أكسيد الكربون

غاز التبريد البديل الثاني

مجموع األثر غير المباشر (البلد)**
مجموع األثر غير المباشر (خارج البلد)**
مجموع األثر غير المباشر**
مجموع األثر
غاز التبريد البديل الثالث

مجموع األثر غير المباشر (البلد)**
مجموع األثر غير المباشر (خارج البلد)**
مجموع األثر غير المباشر**
مجموع األثر

-229,057
الهيدروفلوروكربون – 462أ
10,695
55,329
0
55,329
66,024
الهيدروكربون – 022
-393,678
-5,299
0
-5,299
-398,977

* األثر المباشر :األثر المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون لالنبعاثات المتعلقة بالمادة.
** األثر غير المباشر :األثر المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون لالنبعاثات المتعلقة باستهالك الطاقة لثاني أكسيد الكربون عند توليد
الكهرباء

 - ,0فضددددددال عددددددن ذلددددددك ،فددددددإن أنشددددددطة المسدددددداعدة التقنيددددددة المقترحددددددة فددددددي خطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيددة ،والتددي تشددمل إنفدداذ مراقبددة الددواردات مددن المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة وت ددريب
تقنيي التبريد سوف تخفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون –  55المستخدم في خدمة التبريد .وكل كيلدوغرام (كدغ)
من الهيدروكلوروفلوروكربون –  55ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها  1.3طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وال يوجد في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة عن األثر على المنداخ لألنشدطة المنفدذة فدي
قطاع الخدمة .ويمكن تحديد األثر من خال ل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارندة مسدتويات غدازات
التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيدذ خطدة إزالدة إدارة المدواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدة وكميدات غدازات التبريدد
التددددي أبلددددغ عددددن اسددددتردادها وإعددددادة تدددددويرها ،وعدددددد التقنيددددين الددددذين تددددم تدددددريبهم والمعدددددات القائمددددة علددددى
الهيدروكلوروفلوروكربون –  55التي أعيد تهيئتها.
التمويل المشترك
 - ,3اسددتجابة للمقددرر ( ,8/20ح) بشددأن الحددوافز الماليددة واإلمكانيددات المحتملددة لمددوارد إضددافية لتحقيددق الحددد
األقصددى مددن المنددافع البيئيددة مددن خطددط إدارة إزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة عمددال بددالفقرة ( 11ب) مددن
المقرر  6/XIXالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف ،أوضدحت حكومدة الجزائدر أنده خدالل المرحلدة األولدى
من الخطة فإنه سيتم توفير تمويل مشترك مقداره  ,1,321244دوالر أمريكدي مدن جاندب المؤسسدات الخاصدة ،بمدا
في ذلك كريستور (الموافق عليده فدي االجتمداع الثداني والسدتين) وكونددور .وبالنسدبة للمراحدل التاليدة ،ستنشدئ اللجندة
التوجيهيددددددة الوطنيددددددة (وهددددددي الكيددددددان المسددددددؤول عددددددن تنسدددددديق التنفيددددددذ الشددددددامل لخطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية) مجلسا استشاريا بهدف تحديد موارد تمويل إضافية لتنفيذ أنشدطة تدؤدي إلدى مندافع بيئيدة
ليست مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف.
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خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 5410-5411
 - ,8تطلب اليونيدو مبلغ  511031435دوالر أمريكدي (يشدمل تكداليف دعدم الوكالدة) لتنفيدذ المرحلدة األولدى مدن
خطدددة إدارة إزالدددة المدددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيدددة .وإجمدددالي المبلدددغ المطلدددوب للفتدددرة  5410-5415البدددالغ
 113331544دوالر أمريكي بما فيده تكداليف دعدم الوكالدة يزيدد عدن إجمدالي المبلدغ الدوارد فدي خطدة األعمدال وهدو
 113,41444دوالر أمريكددي طلبتدده اليونيدددو .واالخددتالف يعددزى إلددى أندده خددالل مناقشددة خطددة إدارة إزالددة المددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية تم االتفاق علدى إحدالل تكنولوجيدا الهيددروفلوروكربون 014 -أ المقترحدة أصدال لشدركة
كوندور بالهيدروفلوروكربون –  ,5مما يتضمن تكاليف إضافية لمعالجة قابلية المادة لالشتعال.
مشروع االتفاق
 - 04يددرد مشددروع اتفدداق بددين حكومددة الجزائددر واللجنددة التنفيذيددة إلزالددة المددواد الهيدروكلوروفلوروكربونيددة فددي
المرفق األول بهذه الوثيقة.
التوصية
- 01

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

الموافقددددددة مددددددن حيددددددث المبدددددددأ علددددددى المرحلددددددة األولددددددى مددددددن خطددددددة إدارة إزالددددددة المددددددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر للفترة  5414إلى  5410لخفض اسدتهالك هدذه المدواد بنسدبة
 54فددي المائددة مددن خددط األسدداس ،بمبلددغ  110001821دوالر أمريكددي زائددد تكدداليف دعددم الوكالددة
البالغددة  1,,1,00دوالر أمريكددي لليونيدددو ،ومالحظددة أن مشددروع إزالددة  5.04طددن مددن قدددرات
اسددتنفاد األوزون مدن الهيدددروكلوروفلوروكربون  101 -ب المسددتخدم فددي تصددنيع رغدداوي العددزل
من البوليوريثان الصلب للمبردات المنزلية في مؤسسة كريستور بمبلدغ  5121,34دوالر أمريكدي
زائددد تكدداليف دعددم الوكالددة البالغددة  181,30دوالر أمريكددي لليونيدددو ،قددد تمددت الموافقددة عليدده فددي
االجتمدداع الثدداني والسددتين وقددد أدرج تبعددا ل دذلك فددي المرحلددة األولددى مددن خطددة إدارة إزالددة المددواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

مالحظة أنه بالمبالغ المشار ليها في الفقرة (أ) أعاله ،يبلغ إجمالي التمويل للمرحلة األولى لخطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر  1188,1,,1دوالر أمريكي زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  12510,1دوالر أمريكي؛

(ج)

مالحظة أن حكومة الجزائر كانت قد وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  ,4.51طن من
قدرات استنفاد األوزون المحسوب باستخدام االستهالك البالغ  ,4.51طن من قدرات استنفاد
األوزون المبلغ عنه لعامي  5448و  5414بموجب المادة  0من بروتوكول مونتلاير زائد 2.,3
طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب الموجود في أنظمة
البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،مما ينتت عنه  ,2.20طن من قدرات استنفاد األوزون ،هو
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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(د)

مالحظة أيضا أنه في حالة موافقة أطراف بروتوكول مونتلاير على تغيير خط األساس لالمتثال
كما تم حسابه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن نقطة البداية إلجمالي
التخفيض في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيكون  32.88طن من قدرات استنفاد
األوزون (أي  34.3,من قدرات استنفاد األوزون كخط أساس منقح لالمتثال زائد  2.,3طن من
قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب الموجود في أنظمة البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط)؛

(هـ)

مالحظة خصم  5.04طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام الستهالك هذه المواد للمشروع الموافق عليه في االجتماع
الثاني والستين ،وخصم كمية إضافية مقدارها  15.43طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولى من الخطة؛

(و)

مالحظة أن الحكومة قد التزمت بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون – 101ب السائب
بحلول أول كانون الثاني/يناير  5413عند استكمال تحويل مؤسسة كريستور وتنفيذ عملية بديلة
لغسيل دوائر التبريد؛

(ز)

مالحظة أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ال تمنع الجزائر من تقديم ،قبل عام  ،5412اقتراحا بتحقيق خفض في المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتخطى الخفض المعالت في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ح)

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الجزائر واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

(ط)

مطالبة أمانة الصندوق ،في حالة ما إذا تم تعديل خط األساس لالستهالك لالمتثال للجزائر على
أساس بيانات المادة  0المنقحة ،بتحديث التذييل  – 5ألف في االتفاق إلدراج الحد األقصى من
االستهالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتت من تغيير في مستويات أقصى استهالك
مسموح به؛ و

(ي)

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  1128,1334دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1181204دوالر أمريكي لليونيدو.
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Annex 1

المرفـق األول
مشروع ا ّتفاق بين حكومة الجزائر واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ي ّ
مثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة الجزائر ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف ("الموا ّد") إلى كمية ثابتة قدرها 71.12
من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  7112بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتلاير على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،في حالة ما تم تعديل خط األساس لالستهالك
الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة .2
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  7-1من
-2
التذييل  -7ألف ("األهداف والتمويل") من هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلاير
لجميع المواد المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أ ّنه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها
بالتمويل المح ّددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تل ّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة
ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  7.1من التذييل -7ألف باعتباره الخطوة النهائية في
التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى
المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية  4.1.3و .4.4.3و (.4.4.3االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد.
رهنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -7ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث
المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ووفقا للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تح ّقق مستق ّل من تحقيق حدود االستهالك
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  7.1من التذييل -7ألف من هذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله
بتكليف من الوكالة الثنائية أو المن ّفذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية  01يوما على األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(أ)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية هي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق
غير مطلوب؛

(ج)

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل -1ألف ("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 فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  71في المائة؛
(د)

أن يكون البلد قد ق ّدم وحصل على موافقة للجنة التنفيذية على خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل
 -1ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى
الجدول الزمني للتمويل ويشملها ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة
الشريحة األخيرة؛ و

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

إعااادات التخصاايص المص ا ّنفة كتعااديالت رئيس ايّة يجااب أن ت ًوثااق مساابقا ً إمااا فااي خطااة تنفيااذ ساانوية
مقدمة حسابما هاو متوقاع فاي الفقارة الفرعياة ( 5د) أعااله أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم
ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()1

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

()4

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

()4

التغييرات في المستويات السانوية للتمويال المخصاص لفارادى الوكااالت الثنائياة أو المنفاذة
لمختلف الشرائل؛ و

()3

تقااديم تموياال إلااى الباارامج أو األنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة
الحالية ،أو إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية ،تزياد تكاليفاه عان  43فاي المائاة مان
مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

(ب)

إعااادات التخصاايص غياار المص ا ّنفة كتعااديالت رئيسااية ،فاايمكن إدماجهااا فااي خطااة التنفيااذ الساانوية
الموافق عليها ،والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ ،ويات ّم إباالغ اللجناة التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار التنفياذ
السنوي الالحق؛

(ج)

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطاة إدارة
إزالاااة الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة الموافاااق عليهاااا ،يتعاااين الحصاااول علاااى موافقاااة اللجناااة
التنفيذية كجزء مان خطاة تنفياذ سانوية أو تنقايل للخطاة الموافاق عليهاا .ويجاب أن يحادد فاي الطلاب
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناا وأي اخاتالف
2
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في أطنان قدرات اساتنفاد األوزون التاي سايتم إزالتهاا ،حسابما ينطباق األمار .ويوافاق البلاد علاى أن
الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضاافية المتعلقاة بتغييار التكنولوجياا ساتؤدي إلاى خفاض مساتوى
التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛ و
(د)
-8
لما يلي:

سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد األطااراف لاادى االنتهاااء ماان الشااريحة األخياارة
المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

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

أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا االتفااق لمعالجاة االحتياجاات الخاصّاة التاي قاد تطارأ
خالل تنفيذ المشروع؛ و

(ب)

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنياة بعاين االعتباار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين
 133/31و 6/34خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو
-9
التي يضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق .وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات
التقييم التي قد تجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في إطار برنامج
التقييم التابع ألي من الوكاالت المشتركة في هذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها
بموجب هذا 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  4-4من
التذييـل -7ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  7.1من التذييل -7ألف  ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
ّ
يحق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد
لن
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقل للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على
وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسل م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على
التمويل .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -2ألف
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير المنجزة في أي سنة
من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال
البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية
عائقا أمام الشرائل المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا
االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال
لهذا االتفاق.
3
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 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل -7ألف .وفي حالة بقاء أنشطة
معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،2فسيرجأ إتمامها حتى
نهاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر متطلبات اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ)
و(1ب) و(1د) و(1ه) من التذييل -1ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبيّن في
هذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول ،ما لم يتم تحديد
غير ذلك هنا.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

جيم
جيم

األولى
األولى

الهيدروكلوروفلوروكربون77-
الهيدروكلوروفلوروكربون–111ب
المجموع الفرعي
الهيدروكلوروفلوروكربون–111ب في جيم
البوليوالت المستوردة
المجموع

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)*
24.55
5.66
31.71
5.30
35.52

(*) يعاد التنقيل بناء على قرار اجتماع األطراف بشأن تغيير خط األساس.

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل
المفردات
الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
1.1
27.19
27.19
27.19
30.21
30.21
ال ينطبق
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى ال ينطبق
(أطنان قدرات استنفاد األوزون)
الحد األقصى المسموح به لالستهالك
7.1
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
24.17
27.19
27.19
30.21
30.21
ال ينطبق
ال ينطبق
األولى (أطنان قدرات استنفاد
األوزون)
40,091
0
0 144,000
0 1,593,860 215,380
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
1.7
الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
3,007
0
0
10,800
0 119,540
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 19,384
2.2
(دوالر أمريكي)
40,091
0
0 144,000
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر 0 1,593,860 215,380
1.3
أمريكي)
3,007
0
0
10,800
0 119,540
مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 19,384
7.3
43,098
0
0 154,800
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر *0 1,713,400 234,764
3.3
أمريكي)
 1.1.1إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 77-المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 7.1.1إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 77-التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 3.1.1االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون( 77-أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 1.7.1إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون111-ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 7.7.1إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون111-ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 3.7.1االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون111-ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 1.3.1إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون –  111ب من البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المتفق علي تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان
قدرات استنفاد األوزون)
 7.3.1إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون –  111ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان
قدرات استنفاد األوزون)
 3.3.1االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون – 111ب من البوليوالت المستوردة سابقة الخلط (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(*) الموافق عليها في االجتماع الثاني والستين لتحويل شركة كريستور والمتضمنة في هذا االتفاق.
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المجموع
ال ينطبق

ال ينطبق
1,993,331
152,731
1,993,331
152,731
2,146,062
10.51
0.00
14.04
1.57
2.40
1.69
0.00
0.00
5.36
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائل المقبلة للموافقة عليه في ميعاد ال يسبق االجتماع األول في السنة المحددة
.1
في التذييل -7ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

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

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز مناذ الموافقاة علاى الشاريحة الساابقة علاى حالاة البلاد فيماا يتعلاق
بإزالة المواد ،وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها ،وكيفية ارتباط بعضها ببعض .وينبغي أن يسالط
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحاديات المرتبطاة بمختلاف النشااطات المدرجاة
فااي الخطااة ،وأن يعلااق علااى أي تغيياارات تطاارأ علااى الظااروف فااي البلااد ،وأن يقاادم غياار ذلااك ماان
المعلوماات ذات الصالة .وينبغاي أن يشاتمل التقريار أيضاا علاى معلوماات عان أي تغييارات مقارناة
بخطة الشريحة الساابق تقاديمها ،كحااالت التاأخير ،وحااالت اساتخدام المروناة فاي إعاادة تخصايص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  2من هذا االتفاق ،أو غير ذلاك
من التغييرات ،وأن يقدم مبررات حادوثها .وسايغطي التقريار المسارود جمياع السانوات ذات الصالة
المحددة في الفقرة الفرعية (5أ) مان االتفااق ،ويمكان باإلضاافة إلاى ذلاك أن يشامل أيضاا معلوماات
عن األنشطة في السنة الحالية؛

(ب)

تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد
المشار إليها في التذييل -1ألف ،كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة (5ب) مان االتفااق .وماا لام تقارر
اللجنااة التنفيذيااة خااالف ذلااك ،يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص بشااريحة ماان الشاارائل
ويتعاين أن يقادم التحقاق مان االساتهالك لجمياع السانوات ذات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة
الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

(ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيضطلع بها حتى نهاية السنة المزمعاة لتقاديم طلاب الشاريحة التالياة،
مااع إبااراز التاارابط بااين األنشااطة ومااع أخااذ التج اارب المكتساابة والتقاادم المحاارز فااي تنفيااذ الشاارائل
السااابقة بعااين االعتبااار .وينبغااي أن يتضاامن الوصااف أيضااا اإلشااارة إلااى الخطااة الشاااملة والتقاادم
المحاارز ،فضااال عاان أي تغيياارات ممكنااة ماان المنظااور أن تطاارأ علااى الخطااة الشاااملة .وينبغااي أن
يغطااي هااذا الوصااف الساانوات المحااددة فااي الفقاارة الفرعيااة (5د) ماان االتفاااق .كمااا ينبغااي أن يحاادد
الوصااف بالتفصاايل التغيياارات التااي أدخلاات علااى الخطااة الشاااملة والتااي كاناات ضاارورية وأن يقاادم
تفسيرا لها؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقاارير والخطاة المقدماة مان خاالل قاعادة بياناات .ووفقاا
للمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية بشاأن الشاكل المطلاوب ،ينبغاي تقاديم البياناات علاى اإلنترنات.
وستعدل هذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة ،كاال
من السارود والوصاف الخااص باالتقرير (انظار الفقارة الفرعياة (1أ) أعااله) والخطاة (انظار الفقارة
الفرعية (1ج) أعاله) ،وستغطي نفس الفترات الزمنياة والنشااطات ،كماا ساتغطي أيضاا المعلوماات
الكمية المتعلقة بأي تنقيحات ضرورية على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية ( 1ج) أعاله .وعلاى
حين أن المعلومات الكمية مطلوبة فقط للسنوات الساابقة والمقبلاة ،فاإن الشاكل ساوف يتضامن خياار
لتقديم معلومات إضافية متعلقة بالسنة الجارية إذا ما رغب البلد والوكالة المنفذة الرئيسية ذلك؛ و

( ه)

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من (1أ) إلى (1ه) أعاله.
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مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف:
ّ
ستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتعيين معهد وطني لرصد جميع األنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد
1
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وسيقدم هذا المعهد إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلة سنوية عن حالة تنفيذ
الخطة وذلك من خالل الوحدة الوطنية لألوزون.
وستضطلع بالتحقق من بلوغ أهداف األداء ،على النحو ا لمحدد في الخطة ،شركة محلية مستقلة أو هيئة
7
استشاريين محلية مستقلة تتعاقد معها الوكالة المنفذة الرئيسية لدى تلقي طلب محدد بذلك من اللجنة التنفيذية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
ما يلي:

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع وتشمل على األقل
(أ)

ضامان التح ّقااق ماان األداء والتح ّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االتفاااق واإلجااراءات والمتطلّبااات الداخليااة
صااة
الخاصّاة باه ،علاى النحااو المبايّن فاي خطاة إدارة إزالااة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة الخا ّ
بالبلد؛

(ب)

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -1ألف؛

(ج)

تقديم تح ّقق إلى اللجناة التنفيذياة مان أن األهاداف قاد تحققات وأن األنشاطة السانوية المرتبطاة بهاا قاد
أكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -1ألف؛

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في اساتكماالت الخطاة الشااملة وفاي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -1ألف؛

( ه)

الوفاااء بمتطلبااات اإلبااالغ الخاصااة بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانوية والخطااة الشاااملة
على النحو المحدد في التذييل -1ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنية؛

(ز)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

ضمان وجاود آليّاة تشاغيلية تم ّكان مان تنفياذ خطاة التنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية واإلباالغ
الدقيق عن البيانات؛

(ط)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقاا للفقارة  11مان االتفااق ،تحدياد ،بالتشااور ماع البلاد
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلاف بناود الميزانياة ولتمويال كال وكالاة منفاذة
أو ثنائية معنية؛

( ي)

ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ و

( ك)

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

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
7
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك
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المواد لمذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية (5ب) من االتفاق والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل
-1ألف.
التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  725دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  7.1من التذييل -7
ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  7.1من التذييل -7ألف.
-------
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