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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جنوب أفريقيا

  
  الوكالة  عنوان المشروع  (أوال)

  (رئيسية) يونيدو  خطة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة األولى)           
  

(المرفق "ج"  7أحدث بيانات مادة   (ثانيا)
  )المجموعة األولى  

  قدرات إستنفاد األوزون طن من 400.1  2010 سنة:ال

  
  2010العام   *أحدث بيانات قطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات إستنفاد األوزون)  (ثالثا)

مكافحة   رغاوى  إيروسوالت  مواد كيميائية
  حرائق

عامل   مذيبات   تبريد 
  تصنيع

استخدام 
  مخبري

مجموع 
استھالك 
  القطاع

          خدمات  تصنيع        
  * ال يُطبّق لجنوب أفريقيا

  
  بيانات االستھالك (أطنان من قدرات إستنفاد األوزون)  (رابعا)

 2010-2009خط األساس لفترة 
  (تقدير)

  369.7  :كلينقطة بداية الستدامة التخفيض ال  369.7

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات إستنفاد األوزون)
  192.92  المتبقي 0.0  موافق عليه من قبل

  
  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  خطة األعمال  (خامسا)
إزالة مواد مستنفدة   يونيدو

لألوزون (أطنان من 
قدرات إستنفاد 

  األوزون)

37.0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 39.0 

تمويل (دوالرات 
  أمريكية)

2,107,246 59,128 0 87,995 0 0 0 0 0 2,254,329 

  
  المجموع  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  يانات المشروع)    بسادسا( 

  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
  (تقدير)

 369.70  غير وارد
 

369.70 
 

332.73 
 

332.73 
 

332.73 
 

332.73 
 

  

االستھالك األقصى المسموح به (أطنان من 
  قدرات إستنفاد األوزون)

 369.70  غير وارد
 

369.70 
 

332.73 
 

332.73 
 

332.73 
 

270.20 
 

  

 تكاليف المشروع
المطلوبة من 
حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف   يونيدو
  المشروع

1,960,229 2,592,620 0  1,302,335 499,612 0  178,760 6,533,556 

تكاليف 
  المساندة

147,017 194,447 0  97,675 
 

37,471 0  13,407 490,017 

من حيث  جمالية المطلوبةتكاليف المشروع اإل
  مريكية)األدوالرات بالالمبدأ (

1,960,229 
 

2,592,620 
 

0  1,302,335 
 

499,612 
 

0  178,760 
 

6,533,556 
 

المبدأ تكاليف المساندة اإلجمالية من حيث 
  مريكية)األدوالرات بال(

147,017 
 

194,447 
 

0  97,675 
 

37,471 
 

0  13,407 
 

490,017 
 

مجموع المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ 
  مريكية)األدوالرات بال(

2,107,246 
 

2,787,067 
 

0  1,400,010 
 

537,083 
 

0  192,167 
 

7,023,573 
 

  
  )2012طلب التمويل للشريحة األولى (  (سابعا)

  مريكية)األدوالرات بالتكاليف المساندة (  مريكية)األدوالرات بال( المبالغ المطلوبة  الوكالة
 147,017 1,960,229  يونيدو

  
  ) على النحو المبين أعاله2012الموافقة على التمويل للشريحة األولى (  طلب التمويل:

ً  يُنظر فيه  توصية األمانة:   إفراديا
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  وصف المشروع

ب أفريقيا، وبصفتھا الوكالة المنفذة المعيّنة، قّدمت إلى االجتماع السابع جنوإن يونيدو، نيابة عن حكومة  .1
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بتكلفة إجمالية والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة 

دوالر أمريكي، كما قُّدمت في  766.902ساندة الوكالة وقدرھا دوالراً أمريكياً، زائد تكاليف م 10.225.361قدرھا 
بالمئة  10األساس، من أجل تنفيذ أنشطة تمّكن البلد من االمتثال بأھداف رقابة بروتوكول مونتريال لغاية تخفيض الـ 

 .2015من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون بحدود عام 
  
دوالراً أمريكياً، زائد  1.757.751طلب في ھذا االجتماع تبلغ إن الشريحة األولى للمرحلة األولى التي تُ  .2

 دوالراً أمريكياً، على النحو الذي قُّدمت به في األساس. 131.831تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا 
 

  خلفيـــــــة
  
ل مليون نسمة، قد ّصدقت على جميع التعديالت في بروتوكو 49إن جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانھا  .3

من البروتوكول.  5من المادة  1طرف عامل في نطاق الفقرة كأُعيد تصنيف جنوب أفريقيا  1997مونتريال. وعام 
قّرر األطراف أن البلد مؤھل للمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف من أجل تحقيق التزاماته إلزالة  2007وعام 

وريد أفريقيا مواد كلورو فلورو كربونية وھالونات ورابع كل. وقد أزالت جنوب 1مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية
 وھي تزيل حالياً بروميد الميثيل من دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. الكربون وكلوروفورم الميثيل

 سياسة عامة للمواد المستنفدة لألوزون وإطار عمل تنظيمي

من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال. ووحدة األوزون الحكومية -لقد ُعيّنت إدارة الشؤون البيئية السلطة .4
 الوطنية كائنة ضمن إدارة الشؤون البيئية، ومن ضمن مديرية إدارة المواد الكيميائية الخطرة. 

 
لقد وضعت جنوب أفريقيا عدداً من الوسائل القانونية لرقابة واردات المواد لھيدرو كلورو فلورو كربونية،  .5

استھلّت تراخيص االستيراد والتصدير؛  2004لعام  39ودة الھواء جوصادراتھا واستھالكھا واستخدامھا. ووثيقة 
ا للحّد من واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون وضعت نظام كوت 2011عام  33925وتنظيمات إدارة الشؤون البيئية 

 1994عام  10147: والمعيار الوطني 2013حتى حدود بروتوكول مونتريال ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 
 تخفيض انبعاثات غازات التبريد المستنفدة لألوزون.ممارسة من أجل  مدّونةوضع 

 
  القطاعياستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون والتوزيع 

  
إن جميع المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المستخدمة في جنوب أفريقيا مستوردة. وصادرات المواد  .6

بالمئة من الواردات للسنوات الثالث األخيرة. وطوال السنوات  4.1الھيدرو كلورو فلورو كربونية لم تشّكل أكثر من 
الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا إلى نزعة نمّو  بكامله كربون جميع استھالك ھيدرو كلورو فلورويشيرالعشر الماضية 

 طناً من قدرات إستنفاد األوزون. 369.7. وخط األساس لالمتثال ھو 1شامل على النحو المبين في الجدول 
 

_________________ 
 

من الصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ االلتزامات التي تعھّدت بھا  إن االجتماع التاسع لألطراف، إذ يلحظ أن جنوب أفريقيا قد تعھّدت بعدم طلب مساعدة مالية 1
وتوكول مونتريال البلدان المتطّورة في وقت سابق لالجتماع التاسع لألطراف، قّرر قبول تصنيف جنوب أفريقيا كبلد نام، ألغراض بر

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/9/12 27، المقرر/IX( لبروتوكول  5من المادة  1. واالجتماع التاسع عشر لألطراف قرر أن جنوب أفريقيا كبلد نام عامل بموجب الفقرة
، د الھيدرو كلورو فلورو كربونيةمونتريال، مؤھّل للمساعدة التقنية والمالية من الصندوق المتعدد األطراف من أجل تحقيق التزاماته إلزالة كل من إنتاج واستھالك الموا

  ).XIX/7، المقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/7(لالجتماع التاسع عشر لألطراف  XIX/6تمشياً مع المقرر 
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  من بروتوكول مونتريال 7: استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون المبلغ بموجب المادة 1الجدول 

خط 
 األساس

 المادة 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 أطنان مترية
 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون 3,246.7 2,449.1 3,849.7 2,833.3 3,632.1 4,035.6 3,833.9

 123-ھيدرو كلورو فلورو كربون 32.8 49.0 20.0 33.1 25.6 - 12.8
 124-ھيدرو كلورو فلورو كربون 30.1 57.0 12.1 15.9 0.4 62.0- 30.8-

 141b-فلورو كربونھيدرو كلورو  273.3 759.0 1,295.0 465.8 1,253.9 1,656.1 1,455.0
  142b-ھيدرو كلورو فلورو كربون  34.0 2.2 16.7 14.8 40.6- 12.9-

 مجموع األطنان المترية 3,582.9 3,348.1 5,179.0 3,364.8 4,926.8 5,589.1 5,258.0
 أطنان من قدرات إستنفاد األوزون

 22-كربونھيدرو كلورو فلورو  178.6 134.7 211.7 155.8 199.8 222.0 210.9
 123-ھيدرو كلورو فلورو كربون 0.7 1.0 0.4 0.7 0.5 - 0.3

 124-ھيدرو كلورو فلورو كربون 0.7 1.3 0.3 0.3 0.0 1.4- 0.7-
 141b-ھيدرو كلورو فلورو كربون 30.1 83.5 142.5 51.2 137.9 182.2 160.1

  142b-ھيدرو كلورو فلورو كربون - 2.2 0.1 1.1 1.0 2.6- 0.8-
أطنان قدرات إستنفاد األوزونمجموع  209.9 222.6 355.0 209.2 339.2 400.1 369.7

 
 

طوال مرحلة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، الحظت حكومة جنوب أفريقيا  .7
  المناسبة لتسجيل استيراد وتصدير بعض الخالئط المحتوية على مدّوناتأن تعرفة الجمارك الحالية ليست لديھا ال

  / ھيدرو كلورو فلورو22-مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية، بما في ذلك خليط ھيدرو كلورو فلورو كربون
  المستورد لالستخدام في قطاع تصنيع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط، بالنحو المبيّن في 142b-كربون

ال تبيّن االستھالك الفعلي للمواد الھيدرو كلورو فلورو  7وبالنتيجة فإن البيانات المبلغة بموجب المادة . 2الجدول 
 كربونية في قطاع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط.

 

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط :2الجدول 

  2010- 2009معدل   2011  2010  2009  2008  2007  المادة
  (أطنان مترية)

 2010- 2009معدل 
(أطنان من قدرات 
  إستنفاد األوزون)

 4.8 87.0 120.0 96.0 78.0 100.0 87.2  22-عنصر ھيدرو كلورو فلورو كربون
  عنصر ھيدرو كلورو فلورو

  142b-كربون
130.8 150.0 117.0 144.0 180.0 130.5 8.5 

  فلورومجموع خليط ھيدرو كلورو 
  /ھيدرو كلورو فلورو22-كربون
  142b-كربون

218.0 250.0 195.0 240.0 300.0 217.5 13.3 

 
الجاھزة الخلط في جنوب أفريقيا  تالموجودة في البوليوال 141b-إن واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون .8

ً مقّدره ( 292.6كمية  2010ليست ذات أھمية. ولكن جنوب أفريقا صّدرت إلى بلدان مجاورة عام  ً متريا  32.2طنا
 جاھزة الخلط. تموجودة في بوليوال 141b-طناً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كربون

 
بالمئة من  99تشّكل أكثر من  141b-وھيدرو كلورو فلورو كربون 22-إن مواّد ھيدور كلورو فلورو كربون .9

جنوب أفريقيا، محسوبة كّل منھا باألطنان المترية وبأطنان من مجموع استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في 
بالمئة من مجموع استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون (بأطنان من  45، كان 2010قدرات إستنفاد األوزون. وعام 

تكييف بالمئة في قطاع خدمات التبريد و 42قدرات إستنفاد األوزون) مستعمالً في قطاع تصنيع رغاوى بوليوريتان، و
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 في تجميع وتركيب معّدات التبريد وتكييف الھواء الھواء. والمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونبة المتبقية استخدمت
بالمئة). وعلى وجه التقدير ھنالك طن متري واحد من  4بالمئة) وإنتاج رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط ( 9(

ً  141b-ھيدرو كلورو فلورو كربون ألغراض إزالة الشحوم والتنظيف من جانب عدد كبير من مستخدم أيضا
 2010للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المستخدمة عام  يالمستخدمين الذين تصعب معرفتھم. والتوزيع القطاع

 .3معروض في الجدول 
 

  2010التوزيع القطاعي لكل فئة من ھيدرو كلورو فلورو كربون المستخدم عام  :3الجدول 

رغاوى   تبريد وتكييف ھواء  المادة
بوليستيرين 
مسحوبة 
  بالضغط

رغوة 
بوليوريتان 
مخلوطة 

  ذاتياً 

رغوة 
بوليوريتان 

جاھزة 
  الخلط محلياً 

  صادرات
  التبوليو

غير 
  ذلك*

النسبة   المجموع
المئوية 

من 
  المجموع

تجميع 
  ركيبوت

  خدمات

  أطنان مترية
ھيدرو كلورو فلورو 

  22-كربون
668.8 3,035.6 96.0     3,800.4 68 

ھيدرو كلورو فلورو 
  141b-كربون

   397.0 933.4 292.6 33.1 1,656.1 30 

ھيدرو كلورو فلورو 
  142b-كربون

  144.0     144.0 3 

 100 5,600.5 33.1 292.6 933.4 397.0 240.0 3,035.6 668.8  مجموع األطنان المترية
  100  1 5 17 7 4 54 12  ة المئويةحصّ ال

  أطنان من قدرات إستنفاد األوزون
ھيدرو كلورو فلورو 

  22-كربون
36.8 167.0 5.3 - - - - 209.0 53 

ھيدرو كلورو فلورو 
  141b-كربون

- - - 43.7 102.7 32.2 3.6 182.2 45 

ھيدرو كلورو فلورو 
  142b-كربون

- - 9.4 - - - - 9.4 2 

مجموع أطنان قدرات 
  إستنفاد األوزون

36.8 167.0 14.7 43.7 102.7 32.2 3.6 400.6 100 

  100 1 8 26 11 4 42 9  ة المئويةحصّ ال

ً  "غير ذلك"(*)  ً متريا ً  يشمل مؤسسات صغيرة جداً في قطاع الرغاوى وطنا ً مستخدم 141b- من ھيدرو كلورو فلورو كربون واحداً تقريبا ألغراض  ا
  إزالة الشحم والتنظيف.

وھيدرو كلورو فلورو  22- ھيدرو كلورو فلورو كربونمن ) 2) واالستخدام (الجدول 1(الجدول  2010مالحظة: إن الفوارق في االستھالك المبلغ عام 
 فة الجمركية لتسجيل الواردات والصادرات للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية فييالتعر ، تحصل بسبب حاالت النقص في مدّونات142b-كربون

  الخالئط . وحكومة جنوب أفريقيا تعالج ھذه المسألة كضرورة عاجلة.

  

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى

 تطبيقات 10مؤسسة تصنيع تقريباً في أكثر من  70إن قطاع رغوة بوليوريتان في جنوب أفريقيا مكّون من  .10
 نصف. والمؤسسات الثالث األكبر استھلكت 141b-منھا مازالت تستخدم ھيدرو كلورو فلورو كربون 55مختلفة، 

ً أو  841.5( 2010المستورد عام  141b-ھيدرو كلورو فلورو كربون ُ متريا ً من قدرات إستنفاد  92.6طنا طنا
طناُ  20مؤسسة تستخدم أقّل من  44فيھا المؤسسات الباقية ھي مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، بما واألوزون). 

) ً  ھو 141b-من أطنان قدرات إستنفاد األوزون) سنوياً. واالستخدام الرئيسي لھيدرو كلورو فلورو كربون 2.2متريا
يبيّن استھالك ھيدرو كلورو فلورو  4في مجال إنتاج الثالجات المنزلية، يليه الصّب في القوالب المرنة. والجدول 

 كل تطبيق. نطاقفي قطاع الرغاوى في جنوب أفريقيا وفي  141b-كربون
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  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى في جنوب أفريقيا عن كّل تطبيق :4الجدول 

 
ھيدرو كلورو فلورو 

  :141b-كربون
  قطاع فرعي

  مؤھــــــــــل  غير مؤھـــــــل  عدد المؤسسات
أطنان من قدرات   أطنان مترية

  إستنفاد األوزون
أطنان من قدرات   أطنان مترية

  إستنفاد األوزون
 33.7 306.0 37.4 340.0 3  تبريد منزلي

الصب في القوالب 
  المرنة (*)

1 213.5 23.5  - 

 7.2 65.0 -  1  رغوة كتلية
سّخانات المياه

  المنزلية والصناعية
10 1.6 0.2 116.1 12.8 

 19.5 176.9 -  6  ألواح
 5.0 45.6 -  10  تبريد تجاري 

 4.8 44.0 -  10  لوازم
غير ذلك (ألواح 
ركوب الموج، 

  توضيب، عّوامة، الخ)
11  - 34.1 3.8 

أنظمة رش رذاذي 
  جاسئة

3  - 20.7 2.3 

 89.0 808.4 61.1 555.1 55  المجموع
تصدير بوليوالت 

جاھزة الخلط بھيدرو 
- كلورو فلورو كربون

141b 

  

292.6 32.2 

  

- 

 (*)Bumbo اض المشروعات تأكد أنه غير مؤھلة مرنة) كان معتبراً مؤھالً في األساس، ولكن أثناء عملية استعربل(رغوة مقو.  

بطريقة  141b-في حين أن مؤسسات تصنيع رغاوى قليلة العدد تحصل على ھيدرو كلورو فلورو كربون .11
ً على ھيدرو كلورو فلورو كربون  141b-سائبة من أجل الخلط في الموقع، فإن غالبية المؤسسات حصلت تقليديا

ً من جانب أربعة بيوت نُظُم محلية. وإثنان من بيوت النظم  مسبق الخلط في تركيبات خاصة مصنوعة لھم خصيصا
 Industrial Urethanesاآلخران لملكية محلية ( ) واالثنانBayerو  BASF( 5تمتلكھا شركات من غير المادة 

ھا تجارياً على نطاق ات مع فورمات الميثيل وقد استغالّ ). وبيتا النُظُم المحليّان قادران على إنتاج تركيبResichemو
بتموين مستدام من تركيبات فورمات الميثيل لعدد كبير من محدود؛ ولكن ليس لديھما ظروف تشغيلية للتزويد 

 خدمين النھائيين.المست
 

عه مؤسسة نبالضغط في جنوب أفريقيا تص المسحوبة إن مجموع إنتاج ألواح عزل رغوة بوليستيرين .12
Isofoam 96.0، التي استخدمت ) ً ً متريا من ھيدرو كلورو فلورو  )أطنان من قدرات إستنفاد األوزون 5.3طنا

 .2010عام  )أطنان من قدرات إستنفاد األوزون 9.4طناً مترياً ( 144.0، و22-كربون
 

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء
  

  التصنيع والتجميع والتركيب
  

مؤسسات قليلة تصنع معدات تبريد تجاري، ومؤسسات عديدة  يف الھواء مكّون منإن قطاع التبريد وتكي .13
ً ( 668.8ھا الخدمات. ويُقّدر بأن المعدات وترّكبھا وتقدم لم تجّمع صغيرة ومتوسطة الحج ً متريا ً من  36.8طنا طنا

في القطاَعين وبنوع خاص ت جديدة مستخدمة في منشآ 22-قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كربون
يعرض نوع المعّدات المصنّعة، والمجّمعة والمرّكبة في  5والجدول  تكييف الھواء.لتبريد والتجاري والصناعي ل

 جنوب أفريقيا.
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  في تجميع وتركيب المعدات الجديدة 22- استخدام ھيدرو كلورو فلورو كربون :5الجدول 

  2010في جنوب أفريقيا، عام 
  

  
  القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الھواء:  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون

  االستھالك
أطنان 
  مترية

أطنان من 
قدرات إستنفاد 

  األوزون
 8.3 151.5  تكييف ھواء مركزي: أنظمة تجارية وتغيّر حجم غازات التبريد

مبّردات المباني: مبّردات المباني المائية في تكييف الھواء، وتبريد العمليات، وتحضير 
  األغذية، الخ.

1.3 0.1 

متاجر كيلوغراماً، علب اللّحامين،  40معّدل تعبئةتبريد تجاري صغير: أنظمة مع 
  ، الخ.األحياء لبيع المتفرقات الضرورية

320.0 17.6 

كيلوغرام، متاجر "سوبرماركت"،  100شحنان تتجاوز الـ تعبئات أنظمة تبريد كبيرة: ب
  غرف أغراس، تبريد الفاكھة، تبريد العمليات، مصانع الخمر.

171.0 9.4 

قوارب صيد األسماك، سفن الصيد، قوارب الصيد في عمق المياه، تبريد بحري: 
  قوارب صيد أجنبية الملكية تصطاد السمك في مياه جنوب أفريقيا، الخ.

10.0 0.6 

 0.8 15.0  غير ذلك: بتروكيماويّات
 36.8 668.8  المجموع

 
مع أن شركات جنوب أفريقيا قادرة إجماالً على إنتاج معدات خالية من ھيدرو كلورو فلورو كربون، فإن  .14

نظراً لسعرھا األدنى، وأدائھا  22-معظم المنشآت الجديدة للتبريد وتكييف الھواء تعمل مع ھيدرو كلورو فلورو كربون
والمعدات الخالية من ھيدرو كلورو فلورو كربون المقبول وإمكانية الخدمة من دون تدريب خاص أو معدات خاصة. 

، وعدم إدراك R-410Aھي أقّل شعبية بسبب الحاجة إلى مھارات وأدوات مختّصة ضرورية لصيانتھا (مثل أنظمة 
 .فوائد األنظمة الجديدة ذات الكفاءة العالية

  
  قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء

 
طناً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو  167.0طناً مترياً ( 3.035.6ك قطاع الخدمات لقد استھل .15

. واالستھالك في القطاع، على النحو 2010بالمئة من الكمية اإلجمالية المستھلكة عام  80تشّكل  22- فلورو كربون
ريد التجاري (متاجر بالمئة) لمعّدات الخدمة المستخدمة في التب 67المبيّن في الجدول أدناه، مكّرس في غالبيّته (

األحياء لبيع المتفّرقات الضرورية، متاجر "سوبر ماركت" وغرف مبّردة صغيرة) تليه المبّردات المركزية 
سببه، من جملة أمور  في مجال الخدمات 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونعلى  والمبّردات األحادية. والطلب المرتفع

ير غازات التبريد خالل وألنظمة والمستوى المنخفض السترداد وإعادة تدأخرى، التسّرب المرتفع لغاز التبريد من ا
 الصيانة.
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  في قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء 22- استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون :6الجدول 

 تعبئةمتوسط   نوع المعدات
ھيدرو كلورو 
 22- فلورو كربون

  (بالكيلوغرام)

الحجم الحالي 
(وحدات 
  المعدات)

الطاقة 
العاملة 
(أطنان 
  مترية)

النسبة من 
الطاقة 
العاملة 
  (مئوية)

متوسط 
التسّرب 
(نسبة 
  مئوية)

الطلب على 
الخدمة 
(أطنان 
  مترية)

الحصة 
من طلب 
  الخدمة
  (مئوية)

 0 1.5 15 0 11 18,000 0.6  وحدات النوافذ
 10 300.6 24 11 1,540 1,100,000 1.4  وحدات تكييف ھواء أحادية

 17 508.0 21 22 2,987 18,100 165  ھواء مركزيتكييف 
 0 4.9 18 0 30 190 160  مبّردات المباني
 67 2,032.0 30 61 8,360 380,000 22  تبريد تجاري
 5 144.2 30 4 592 3,050 194  تبريد صناعي

 0 0.8 24 0 3 400 7  تبريد آليات النقل
 1 40.5 39 1 129 340 380  بحري

 0 3.2 19 0 24 60 400  غير ذلك
   3,035.6     13,676      المجموع

 

ً  214.000جنوب أفريقيا يُقّدر بـ  وبيعھا موّرديإن عدد مكيّفات الھواء األحادية التي  .16 مستوردة بنسبة  ،سنويا
. ويتوقّع أن يستمّر في الزيادة 22-بالمئة تقريباً من ھذه الوحدات معبأة بھيدرو كلورو فلورو كربون 90بالمئة، و 99

العاملة أو المستوردة، وأيضاً احتياجات الخدمة المرتبطة بھذه  ى ھيدرو كلورو فلورو كربونعدد األنظمة المعتمدة عل
ً مترياً، ويزيد  3.745سيكون  2012للخدمات عام  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون المعدات. ويُقّدر بأن طلب طنا

 .2014طن متري عام  4.400عن 
 

 يصلّحونھا،تقنّي بارع يؤمنون الخدمة ألنظمة التبريد وتكييف الھواء، ويركبونھا أو  5.000ھنالك أكثر من  .17
ً فقط منھم  986ولكن  متعھّد خدمة يستخدمون اثنين أو أكثر من  1.500أكثر من  مسّجلون وفقاً للقانون. وھنالك أيضا

 منھم فقط ھم أعضاء في جمعية متعھّدي التبريد وتكييف الھواء. 56التقنيّين البارعين، ولكن 
 

  الحالية للكيلوغرام الواحد من ھيدرو كلورو فلورو كربون والبدائل غير المعتمدة على المفّرق أسعارإن  .18
  ،22-ھيدرو كلورو فلورو كربونلدوالرات أمريكية  4.71ھيدرو كلورو فلورو كربون، ھي كما يلي: 

دوالرات  10.31، وR-404aلـ دوالرات أمريكية  10.16، و134a-ھيدرو فلورو كربونلدوالرات أمريكية  7.86و
ً  32.77و R-407cلـ أمريكي و  10.55، وR-410aلـ ية دوالرات أمريك 10.26، وR-600aلـ دوالراً أمريكيا

 .R-417a لـ دوالرات أمريكية 15.27، و R-507 لـ دوالرات أمريكية
 

 استراتيجيّة وأنشطة إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون
 

إن االستراتيجيّة الشاملة لحكومة جنوب أفريقيا ھي اعتماد نھج مرحلي إلنجاز إزالة استھالك ھيدرو كلورو  .19
ً من وسائل السياسة العامة  ً مع بروتوكول مونتريال أو بالزيادة عنه. وھي تتضمن مزيجا فلورو كربون تمشيا

لرغاوى والتبريد، ومساعدة قطاع خدمات واألنشطة غير االستثمارية، والمشروعات االستثمارية في قطاَعي ا
ً لتوقّع  - التبريد، لضمان إزالة متوازنة وصحيحة التوقيت بأقل قدر ممكن من األثر االجتماعي االقتصادي. ووفقا

ً من قدرات إستنفاد األوزون عام  420.0استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، وھو  ً تقريبا ، استناداً إلى 2012طنا
بالمئة، ستحتاج المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  2.5ي قدرھا نسبة نمّو سنو

ً  87.0كربونية إلى تخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون بمقدار  من قدرات إستنفاد األوزون من أجل  طنا
واألنشطة المبَيّنة في .  2015 عامبالمئة  10الـ وتخفيض ،  2013تلبية التجميد على مستوى خط األساس عام 

 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية موصوفة أدناه.
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  أنشطة غير استثمارية و سياسة عامة مساعدة
 

ً ومزيداً من تطوير التنظيمات القائمة من أجل رقابة أفضل إلمداد وطلب المواد  يتضّمن .20 ھذا العنصر تقّدما
الھيدرو كلورو فلورو كربونية، بما في ذلك إنفاذ نظام الكوتا وحظر االستيراد، وتحسين مدّونة التعريفة لمالءمة 

لورو كربونية الموجودة في الخالئط والمعدات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، والمواد الھيدرو كلورو ف
ً التدريب لموظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ  المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون. وھو يشمل أيضا

مواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والمعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو ن الاالقانون في مجال الرصد والرقابة وتبي
 دوالراً أمريكياً. 804.125والتكلفة اإلجمالية لھذه األنشطة قُّدرت بـ  .ون، وتوعية عامة وأنشطة رصدفلورو كرب

  
  أنشطة إزالة في قطاع رغوة بوليوريتان

 
تقترح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية تحويل إثنين من أكبر  .21

ً Aerothaneو  Bumboبلد، مصانع رغوة بوليوريتان في ال من  34جامعاً يشمل اثنين من بيوت النُظُم و ، ومشروعا
 مستخدمي مراحل ما بعد اإلنتاج. والتفاصيل لھذه األنشطة ھي على النحو التالي:

  
، مؤسسة ذات ملكية محلية ليست 1982التي تأسست عام  Aerothane: إن Aerothaneتحويل   ) أ(

ً ( 65.0استھلكت  2010. وعام 5لديھا صادرات إلى بلدان من غير المادة  ً متريا أطنان من  7.2طنا
وم، وبناء عَ قدرات إستنفاد األوزون) في صنع ألواح رغوة جاسئة من أجل العزل الحراري وأنظمة ال

بة الزينة والرغوة المرشوشة رذاذياً. ويتّم خلط البوليوالت في موقع السفن، واأللواح العازلة، وقول
ً في قالب مغلق من أجل إنتاج األلواح التي يمكن تقطيعھا إلى صفائح وظروف  صبّ تُ المصنع و يدويا

بـسايكلوبنتان وھو يشمل  141b-عزل. ويھدف المشروع إلى استبدال ھيدرو كلورو فلورو كربون
قياس/ متري ومعّدات خلط ، وتعديالت أمونة للصھاريج، وتعديالت لمعدات إعداد منطقة تخزين م

دوالراً أمريكياً  319.850على علب الترغية، وغير ذلك من تعديالت السالمة. وتكلفة المشروع ھي 
 .2013دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. وسوف يُنفذ المشروع خالل عام  4.92وجدوى التكاليف ھي 

 
، ھي مؤسسة ذات ملكية محلية تصنع تشكيلة 2001التي تأسست عام  Bumboإن  :Bumboتحويل   ) ب(

طناً  213.5من مقاعد األطفال والمنتجات ذات الصلة بھا، من الرغوة ذات األديم المندمج، واستھلكت 
) ً ً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كربون 23.5متريا . 2010عام  141b-طنا

ل أربعة خطوط إنتاج. ومعدات خط ؤسسة خلط عناصر الرغوة ضمن المصنع وھي تشغّ وتُجري الم
تضمن ثمانية أوعية توزيع منخفضة الضغط ، وخمسة مبّردات مباني مائية، ومحطات ضخ األساس ت

آيزوسيانيت وبوليوريتان، وتسعة أجھزة دّوارة تنقل قوالب نصف أوتوماتيكية، ومضّخات يمكن 
بسايكلوبنتان. وسيشمل  141b-مشروع إلى استبدال ھيدرو كلورو فلورو كربونإضافتھا. ويھدف ال

/ لالتحويل تركيب صھريج واحد لتخزين سايكلوبنتان، ومحطتَي خلط مسبق، وصھريج فصل بوليو
بنتان، وثمانية أجھزة توزيع رغاوى، ومعّدات سالمة ذات صلة بالوضع، وتدريب بتكلفة قدرھا 

دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. وسوف  8.13دوالراً أمريكياً، وجدوى تكاليف قدرھا  1.735.123
 .2014و 2013يُنفذ المشروع خالل عاَمي 

 : نظراً من مستخدمي مراحل ما بعد اإلنتاج 34مشروع رغاوى جامع يشمل اثنين من بيوت النُظُم و  (ج)
-تعيّن أن استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربونللدور الرئيسي لبيوت النُظُم في جنوب أفريقيا، لقد 

141b  سوف يُزال بمساعدتھا. وھذا النھج يتيح تحقيق تحويل عدد كبير من المؤسسات الصغيرة
ً ( 286.0والمتوسطة الحجم تستھلك  ً متريا ً من أطنان قدرات إستنفاد األوزون) من  31.5طنا طنا

تكييف اثنين من بيوت النُظُم المؤھلة  ضمن عتبة جدوى التكاليف. ويُقصد من ھذا المشروع
)Industrial Urethanes وResichem من أجل توفير إمداد مستدام من البوليوالت المعتمدة على (
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، من مستخدمي مراحل ما بعد اإلنتاج بتكنولوجيا فورمات 34فورمات الميثيل، ومن تحويل، لغاية 
خزين لفورمات الميثيل، ازة خالّطتين، وصھاريح تالميثيل. وفي بيوت النُظُم يشتمل المشروع على حي

دوالرات أمريكية. وفي  1.530.009وعمل مدني وكھربائي والتجھيز، بتكلفة قدرھا  وخط أنابيب
مجال مستخدمي مراحل ما بعد اإلنتاج، يتضمن المشروع مضخات جديدة ومقياس تدفّق للبوليوالت، 

لمبادالت الحرارية، واختبار المنتجات والمصادقة عليھا، وفوھات محقنات للكربيد، وزيادة القدرة في ا
 635.556دوالر أمريكي، وتكاليف تشغيل إضافية قدرھا  652.500بتكلفة رأسمالية إضافية قدرھا 

 ً دوالراً أمريكياً، من جملتھا مبلغ  2.818.065والتكلفة اإلجمالية للمشروع ھي  .دوالراً أمريكيا
 9.25دوالر أمريكي مطلوب من الصندوق المتعدد األطراف بجدوى تكاليف قدرھا  2.645.800

  .للكيلو الواحد دوالرات أمريكية

 .37، ورد شرحه في الفقرة Defyباإلضافة إلى األنشطة المدرجة أعاله، ضّمنت يونيدو مقترح مشروع  .22
  

  أنشطة إزالة في قطاع رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط
 

، وھي المؤسسة الوحيدة في البلد التي تصنع ألواح بوليستيرين Isofoam South Africaإن مؤسسة  .23
. وعامل النفخ، 5بلدان غير بلدان المادة إلى وھي ال تصّدر منتجات  5مسحوبة بالضغط، تملكھا مؤسسة من المادة 

ً ( 217.5وھو مزيج من  ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو 13.3طنا ، 22-كلورو فلورو كربون طنا
لة آيَُسلّم وھو جاھز الخلط. ويعمل المصنع بخطَّي إنتاج، كّل منھما مزّود ب 142b-وھيدرو كلورو فلورو كربون

/ ھيدرو  134a-سحب بالضغط (تشكيلة برقّاصين). والتكنولوجيتان المختارتان ھما ھيدرو كلورو فلورو كربون
تي تحتاج إلى أفضل الخصائص الحرارية، وثاني أكسيد الكربون للتطبيقات للمنتجات ال 152a-كلورو فلورو كربون

الباقية. وسيُشرك التحويل آلتَي سحب بالضغط جديدتين، ونظاَمي ضّخ بثاني أكسيد الكربون وآلتي سحب بالضغط 
واحد للمباني، ثانويتين للتبريد، وبُرَجي تبريد ألواح، وصحريج تخزين واحد بثاني أكسيد الكربون يتضّمن مبّرد 

دوالراً  2.432.825ومضخات تحويل، ومساعدة تقنية، وتدريب وإصدار شھادات. والكلفة اإلجمالية للمشروع ھي 
ً للكيلو الواحد. وسيُنفّذ المشروع خالل عاَمي  11.6أمريكياً، مّما يسفر عن جدوى تكاليف قدرھا  دوالراً أمريكيا

 .2014و 2013
  

  التبريد وتكييف الھواءأنشطة إزالة في قطاع 
 

مخطط تحفيز لتسديد المنح لمستخدمي  لقد تضمنت خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية .24
مراحل ما بعد اإلنتاج الذين اختاروا تركيب معّدات غير معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون. وستكون المنحة 

ً عنمصممة من أجل تعويض التكلفة اإلضافية لتركيب أنظمة غير معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون   عوضا
. ويھدف المشروع إلى تشجيع إدخال حلول ذات إمكانية احترار عالمي متدنية 22- كربون معدات ھيدرو كلورو فلورو

وكفاءة استخدام طاقة مرتفعة بواسطة توفير مستويَين للحفز، أحدھما الستبدال ھيدرو فلورو كربون وحفز أعلى بنسبة 
وحساب  أكسيد كربون وھايدروكرابن. بالمئة لبدائل ذات إمكانية احترار عالمي متدنية محتوية على نشادر، وثاني 25

خط أساس ھيدرو كلورو فلورو مع منحة الحفز سوف تدمج أثر االحترار اإلجمالي المعادل للنظام الجديد بالمقارنة 
بالتناسب مع حجم الخدمة  22-قطاع خدمات ھيدرو كلورو فلورو كربون صصالمبلغ من تخ ستقطعي. وس22-كربون

. والتكلفة المقدرة 22-سطة اختيار معدات غير معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربونالمزال في سنوات مقبلة بوا
ً مطلوب للمرحلة األولى.  2.287.638دوالراً أمريكياً، من جملتھا مبلغ  4.575.276للمشروع ھي  دوالراً أمريكيا

ً ( 668.8وأثر المشروع ھو  ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھي 36.7طنا  22-درو كلورو فلورو كربونطنا
طناً من قدرات إستنفاد األوزون) يُنتظر أن تُخفض في المرحلة األولى. وجدوى  18.4طناً مترياً ( 334.0من جملتھا 

دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. وسيتّم استكمال تفاصيل مخطط الحفز بعدما تحصل خطة إدارة  6.85التكاليف ھي 
  ورو فلورو كربونية على الموافقة.إزالة المواد الھيدرو كل
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  التكلفة الشاملة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
 

  لقد قُّدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية .25
دوالرات  9.16، مع جدوى تكاليف شاملة قدرھا 7وھي معروضة في الجدول  دوالر أمريكي 10.225.361بـ 

 أمريكية للكيلو الواحد.
  

  التكلفة الشاملة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية :7الجدول 
  

تخفيضات ھيدرو كلورو فلورو   المادة  النشاط  القطاع
  كربون

المبالغ 
المطلوبة 
(دوالر 
  أمريكي)

  تكاليفالجدوى 

أطنان من   أطنان مترية
قدرات إستنفاد 

  األوزون

دوالر 
أمريكي/كيلو 
  طن متري

دوالر أمريكي/كيلو 
 قدرات من أطنان

  إستنفاد األوزون
قطاع رغوة 
  بوليوريتان

تحويل مؤسسة 
Aerothane 

  إلى سايكلوبنتان

ھيدرو كلورو فلورو 
 141b  65.0 7.2 319,850 4.92 44.73-كربون

تحويل مؤسسة 
Bumbo  إلى

  سايكلوبنتان

ھيدرو كلورو فلورو 
 141b  213.5 23.5 1,735,123 8.13 73.88-كربون

تحويل اثنين من 
بيوت النظم 

من  34و
مستخدمي 

مراحل ما بعد 
اإلنتاج إلى 

  فورمات الميثيل

ھيدرو كلورو فلورو 
  141b-كربون

286.0 31.5 2,645,800 9.25 83.99 

قطاع رغوة 
بوليستيرين 

مسحوبة 
  بالضغط

تحويل 
Isofoam  إلى

ھيدرو فلورو 
كربون 

)134a/152a (
وثاني أكسيد 

  الكربون

ھيدرو كلورو فلورو 
  /142b-كربون

ھيدرو كلورو فلورو 
 182.92 11.16 2,432,825 13.3 217.5  22-كربون

مخطط حفز   قطاع الخدمات
الستبدال ھيدرو 

كلورو فلورو 
 22-كربون

  المرحلة األولى

ھيدرو كلورو فلورو 
  22-كربون

334.0 18.4 2,287,638 6.85 124.33 

دعم للسياسة   للجميع
العامة وأنشطة 
  غير استثمارية

  جميع المواد
(*)  (*)  804,125   

 108.90 9.16 10,225,361 93.9 1,116.5    مجموع المرحلة األولى

ھيدرو كلورو فلورو كربون لم يكن مقروناً بدعم السياسة العامة واألنشطة غير االستثمارية، يتوقّع أن يكون ھذا العنصر مع أن تخفيضاً من أطنان (*)  

  .2013حاسماً في إنجاز تخفيضات مبكرة، وبنوع خاص تلك المطلوبة من أجل االمتثال بالتجميد عام 
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
 

لجنوب أفريقيا في سياق المبادئ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةاستعرضت األمانة  .26
)، والمعايير لتمويل إزالة 54/39التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المقرر 

) والمقررات 60/44يھا في االجتماع الستين (المقرر ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع االستھالك، المتفق عل
المتعدد  للصندوق 2014-2012الالحقة بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وخطة أعمال 

 األطراف.
  

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربونفيض الكلّي من لتخلنقطة البداية 
 

استھالك ھيدرو  منالمستدام  الكلّي كنقطة بداية لھا من أجل التخفيضوافقت حكومة جنوب أفريقيا أن تضع  .27
ً من قدرات إستنفاد األوزون، تم حسابه باستعمال االستھالك الفعلي  369.7كلورو فلورو كربون خط األساس  طنا

ً من قدرات إستنفاد األوزون و 339.2 ووھ  2009طن من قدرات إستنفاد األوزون المبلغة لعاَمي  400.1طنا
 من بروتوكول مونتريال. 7، على التوالي، بموجب المادة 2010و
 

المستوردة  124- وھيدرو كلورو فلورو كربون 142b-كانت كميات ھيدرو كلورو فلورو كربون 2010عام  .28
إلى البلد، أقّل من تلك التي ُصّدرت، مما أسفر عن خط أساس "سلبي" لالمتثال لھاتين المادتين (كما أبلغ بموجب 

حسب شرح لبروتوكول مونتريال) وفي وقت الحق، عن نقطة بداية سلبية. وتعريفة الجمارك الحالية،  7المادة 
مناسبة لتبليغ استيراد وتصدير المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي تحتويھا  ھا مدّوناتيونيدو، ليس لدي

 الخالئط.
 

-وھيدرو كلورو فلورو كربون 22-بعدما أحاطت علماً، وبنوع خاص، بكميات ھيدرو كلورو فلورو كربون .29
142b على األقل 7تبلغ بموجب المادة  المستوردة في خليط إلنتاج رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط التي لم ،

، اقترحت األمانة أن تساعد يونيدو حكومة جنوب أفريقيا في تقديم طلب رسمي إلى أمانة األخيرة للسنوات الخمس
وأعلمت يونيدو أن حكومة جنوب أفريقيا  .األوزون من أجل تنقيح االستھالك المبلغ لھيدرو كلورو فلورو كربون

ً من أجل تصحي ح بيانات االستھالك في أسرع وقت ممكن. وإذا وافق األطراف في بروتوكول مونتريال ستقدم طلبا
أفريقيا من أجل تنقيح خط األساس الخاص بھا، قد ترغب اللجنة التنفيذية في التفكير بتنقيح  جنوب على طلب حكومة

 .وفقاً لذلكنقطة البداية 
  

  مسائل لھا عالقة باستراتيجية وأنشطة اإلزالة
 

ً من  62.2اقترحت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية إزالة  .30 طنا
قدرات إستنفاد األوزون في قطاع رغوة بوليوريتان؛ تحويل مؤسسة رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط مع إزالة 

ھيدرو كلورو فلورو / 22-كلورو فلورو كربون طناً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو 13.3ملحقة بھا وقدرھا 
ً من  18.4قدرھا  وتكييف الھواء مع إزالة ملحقة بهالتبريد ؛ ومخطط الحفز في قطاع خدمات 142b-كربون طنا

قدرات إستنفاد األوزون. وشرحت األمانة ليونيدو أنھا ترى أن ھذه االستراتيجية لن تكون أفضل تركيبة أنشطة 
  كاليف لألسباب التالية:مستدامة ومجدية الت

  
الكبيرة نسبياً، المستوردة إلى البلد، ستكون حكومة  141b-نظراً لكمية ھيدرو كلورو فلورو كربون  ) أ(

بالمئة المطلوبة عام  35جنوب أفريقيا قادرة على تخفيض خط أساسھا لالمتثال إلى ما بعد الـ 
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ُ مع  وحدھا. 141b-، بواسطة معالجة ھيدرو كلورو فلورو كربون2020 وسيكون ذلك تمشيا
المقّررات ذات الصلة بشأن إعطاء األولوية التي اعتمدھا األطراف في بروتوكول مونتريال واللجنة 

لذي له إمكانية احترار عالمي متدنية القليلة حيث البديل ا 5ان المادة وجنوب أفريقيا من بلد .التنفيذية
 ومجدية للتكاليف، متوافر على الصعيد التجاري؛

 
في حين أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المقترحة   ) ب(

ً من قدرات إستنفاد األوزون فقط من ھيدرو كلورو فلورو كربون 62.2إلزالة  ، تشّكل 141b-طنا
ة ، لم تورد أي دليل عن كيفية معالج141b-بالمئة من خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون 38.8

االستھالك المتبقي في قطاع الرغاوى، إذ أنه لم يتّم اقتراح مزيد من األنشطة للمراحل المقبلة من 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وأن إصدار حظر على استيراد ھيدرو 

ؤسسات لم يُقترح. وھذا الوضع سوف يخلق منافسة غير عادلة بين الم 141b-كلورو فلورو كربون
مع تلك التي تحّولت إلى تكنولوجيا غير معتمدة  141b-التي تستخدم ھيدرو كلورو فلورو كربون

 على ھيدرو كلورو فلورو كربون لمّدة من الوقت غير محّددة، مما يعّرض للخطر استدامة اإلزالة؛
 

ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون 13.3إن استھالك   (ج)   / ھيدرو 22-طنا
المرتبط بتحويل مؤسسة رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط لم  142b-كلورو فلورو كربون

مونتريال. فضالً عن ذلك، فإن جدوى التكاليف للتحويل (أي  من بروتوكول 7يُبلغ بموجب المادة 
يبيّن أن التحويل سيكون دوالراً أمريكياً/ للكيلو الواحد) كانت مرتفعة جّداً، وأن تبريراً متيناً  11.20

(ج)) لم يكن وارداً في  62/12، (تمشياً مع المقرر 2015و  2013ضرورياً لالمتثال بأھداف رقابة 
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛ و

في  إن برنامج حفز مستخدمي مراحل ما بعد اإلنتاج كان سابقاً ألوانه نظراً لظروف السوق السائدة  (د)
أي غاز تبريد آخر، ونقص مع المنخفض بالمقارنة  22-البلد، أي سعر ھيدرو كلورو فلورو كربون

المھارات التقنية والتكاليف المرتفعة لخدمة األنظمة غير المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو 
ھو  410A-، وعدم وجود غازات تبريد بديلة. ونظراً لكون ھيدرو كلورو فلورو كربون22-كربون

على األرجح غاز التبريد األكثر توافراً على الصعيد التجاري الذي يمكن إحالله في السوق، فإن 
تنفيذ ھذا البرنامج في الوقت الّراھن سوف يشجع إحالل البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي 

  المرتفعة في جنوب أفريقيا.

األمانة نھج بديل من أجل تخفيض استھالك ھيدرو كلورو استناداً إلى االعتبارات الواردة أعاله، اقترحت  .31
فلورو كربون خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية على النحو المشروح 

 أدناه:
  

للرغوة. وھذا االقتراح سوف  خالمستخدم كعامل نف 141b-إزالة كاملة لھيدرو كلورو فلورو كربون  ) أ(
أطنان مترية أو  808.4تحويل جميع مؤسسات الرغاوى المؤھلة (مع استھالك إجمالي قدره يتطلّب 

ً من قدرات إستنفاد األوزون) إلى عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي متدنية (أي  88.9 طنا
الھايدروكربون لمؤسسات قليلة كثيرة االستھالك وفورمات الميثيل لجميع المؤسسات الباقية)؛ 

طناً  555.1على التزام من مؤسسات الرغاوى غير المؤھلة (مع استھالك إجمالي قدره  الحصول
طناً من قدرات إستنفاد األوزون) وبيوت النُظُم من أجل تحويل إلى تكنولوجيا غير  61.1مترياً، أو 

ً  32.2طناً مترياً ( 292.6معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون بتاريخ محّدد؛ وقف تصدير   طنا
جاھزة  المتواجد في بوليوالت 141b-من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كربون

السائبة منھا والمتواجدة في  141b-الخلط؛ وإصدار حظر على استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون
ن بالمئة م 40بوليوالت جاھزة الخلط، بتاريخ محّدد. وسيسفر ھذا االقتراح عن تخفيض أكثر من 
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خط أساس استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون بطريقة مجدية التكاليف لحكومة جنوب أفريقيا، 
 ومؤسسات الرغاوى والصندوق المتعدد التكاليف؛

 
تقنية في قطاع خدمات التبريد من أجل إرساء البنية التحتية لتنفيذ األنشطة في القطاع (كما مساعدة   ) ب(

- األخرى)، وتخفيض انبعاث ھيدرو كلورو فلورو كربون 5ادة كانت الحال بالنسبة لجميع بلدان الم
ً في التبريد التجاري). وسيسفر ھذا  30المرتبط بنسبة التسّرب العالية (أكثر من  22 بالمئة سنويا

ً عن تخفيض الكميات المستقبلية من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون  22-االقتراح أيضا
 الضروري ألغراض الخدمة؛

 
  تدريب موظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون لزيادة قدرتھم على رصد ورقابة وتبيان   (ج)

 المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والمعدات المحتوية على ھيدرو كلورو فلورو كربون؛ تعزيز
ونية طاقة معاھد تدريب الجمارك على معالجة واردات وصادرات المواد الھيدرو كلورو فلورو كرب

بواسطة توفير مواد تدريب وُعدد أدوات التحقق من نوعية الّسلع؛ وتعزيز التنسيق بين إدارة 
الجمارك وغيرھا من السلطات لضمان إنفاذ التنظيمات بطريقة كاملة، وتخفيض االتجار غير 

  المشروع بالمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛ و

سب ومتابعة المشروعات االستثمارية في قطاع الرغاوى، رصد وتنفيذ المشروع لضمان تنفيذ منا  (د)
ن التنظيمات لتحسُّ وأنشطة المساعدة التقنية في قطاع الخدمات؛ التنسيق مع الدوائر المطابقة في الحكومة 

القائمة؛ وزيادة توعية موظفي اإلنفاذ وعموم الناس بالنسبة للسياسات العامة واألليات القانونية التي أُصدرت 
  ل معالجة اإلزالة المعجلة للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية.من أج

 
و كلورو فلورو مع أخذھا باالعتبار النھج المبيّن أعاله، أفادت يونيدو أن إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدر .32

تضمين قطاع كربونية كان معتمداً على عملية استشارية موّسعة مع عدد كبير من الجھات المعنية. ومع تبريرھا 
الخدمات في المرحلة األولى، شرحت يونيدو أن لدى ھذا القطاع أكبر قدر من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، 
وھو يشّكل أھّم التحديات لإلزالة. وفي حين أن أھداف التخفيض قابلة للتحقيق بواسطة إزالة ھيدرو كلورو فلورو 

ً أن عدم معالجة قطاع التبريد في المرحلة األولى في قطاع الرغاوى، تعتقد الحكوم 141b-كربون ة اعتقاداً راسخا
زيادة عن الكوتا المحددة، ويسفر عن زيادة احتمال االتجار غير  22- سيزيد الطلب على ھيدرو كلورو فلورو كربون

نظراً . و22-لذلك يتوجب اتخاذ خطوات فورية لتخفيض الطلب المستقبلي لھيدرو كلورو فلورو كربون .المشروع
لمھلة اإلنجاز المطلوبة لزيادة التوعية، وإشراك المستخدمين والموّردين، وإحالل اآلليات المناسبة إلدارة وتنسيق 
أنشطة الدعم، يُنصح بالبدء في معالجة ھذا القطاع في أسرع وقت ممكن. وقد أُشير إلى أن قطاع التبريد اضطّر على 

دون مساعدة مالية من الصندوق المتعدد األطراف أو من الحكومة. إنما ھنالك إزالة المواد الكلورو فلورو كربونية من 
 لّه القطاع.مقاومة شديدة لمزيد من التغيّر، وبنوع خاص بحيث أنه سيعتبر كعبء إضافي للتكلفة يتحم

 
المرحلة وبعد مزيد من المناقشات بين حكومة جنوب أفريقيا والجھات المعنية الرئيسية، أفادت يونيدو أن  .33

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو فلورو كربونية ستكون معتمدة على نھج البديل الذي 
اقترحته األمانة. وتحويل مؤسسة رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط والمرحلة األولى من مخطط حفز استبدال 

حقة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو سوف يُرجأ إلى مرحلة ال 22- ھيدرو كلورو فلورو كربون
 كربونية.

 
  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/29 
 
 

15 
 

 أنشطة إزالة منقحة مضمنة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
 

يونيدو أنشطة اإلزالة المضمنة في المرحلة األولى. وبھذه الطريقة، عالجت مسائل تقنية ومتعلقة  نقّحت .34
بالتكلفة أثارتھا األمانة ألنشطة كانت قد اقتُرحت في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كما تّم 

منة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو تقديمھا، وطّورت قليالً من األنشطة األخرى التي لم تكن مض
 كربونية. وأنشطة اإلزالة المنقحة، بما في ذلك المسائل المطروحة وكيفية معالجتھا، مشروحة في ما يلي.

 أنشطة منقّحة في قطاع الرغاوى

ث مؤسسات ، ھنالك ثال141b-تستخدم ھيدرو كلورو فلورو كربون التي 55 مؤسسات الرغاوى الـ من جملة .35
)Aorothane وBumbo وDefy(  ستُحّول إلى تكنولوجيا سايكلوبنتان. وبالنسبة لـAerothane  طُلب توضيح

لعناصر عدة من التكلفة، بما في ذلك محطة سايكلوبنتان، وعلب الترغية ونظام التھوية، مما أسفر عن تسوية  طفيفة 
للتكلفة الرأسمالية اإلضافية. وقد أُشير إلى أن التكلفة المخفّضة المتعلقة باستخدام سايكلوبنتان لم تسفر عن أي تكاليف 

 2.86دوالر أمريكي، مع جدوى تكاليف قدرھا  185.900تفاق على مستوى تمويل قدره تشغيل إضافية. وقد تّم اال
 دوالر أمريكي للكيلو الواحد.

 
 141b-يّن أن المشروع من أجل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربونعمليّة استعراض المشروعات، تبأثناء  .36

ً مع المقرر  5إلى غير بلدان مادة  اإلنتاج مصّدربالمئة من  70لم يكن مؤھالً، إذ أن  Bumboفي مؤسسة  (تمشيا
، الذي اعتُمد في االجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية). وبناء على ذلك 5بشأن الصادرات إلى غير بلدان مادة 

وأكّدت أن المؤسسة ستُحّول بمواردھا الخاّصة تمشياً مع استراتيجية اإلزالة  Bumboسحبت يونيدو طلب التمويل لـ 
 المقترحة للمرحلة األولى. 141b-لھيدرو كلورو فلورو كربونالكاملة 

 
ً في Defyأثناء استعراض المشروع، أضافت يونيدو مقترح مشروع لـ  .37 ً إذ أنه كان ملكا ، لم يكن مضمنا

التي تأسست عام  Defy. و5حين تغيّر إلى ملكية مادة  2011حتى يوليو/ تموز  5الماضي لمؤسسة من غير المادة 
 Defyفي البلد. ولدى  141b-، تنتج ثالجات منزلية وھي ثاني أكبر مستھلك لھيدرو كلورو فلورو كربون1920

دليل تشغيل، والثاني بخطَّي إنتاج،  58مصنعان، أحدھما بأربعة خطوط إنتاج وثمانية أجھزة توزيع عالية الضغط و
شغيل. ويتضمن االقتراح إعداد منطقة تخزين للصھاريج، إعادة تھيئة/ دليل ت 26وثالثة أجھزة توزيع عالية الضغط و

استبدال أجھزة توزيع الرغوة، وتعديل أدلّة التشغيل وغير ذلك من تعديالت السالمة لعملية التشغيل مع سايكلوبنتان، 
المقّدم كان  وتدريب، ومراجعة عامة للتجارب والسالمة، وتكاليف تشغيل إضافية. وتكلفة المشروع على النحو

ً طُلب من الصندوق المتعّدد األطراف.  3.058.550دوالراً أمريكياً، من جملتھا مبلغ  4.558.550 دوالراً أمريكيا
واستعرضت األمانة المقترح وناقشت مع يونيدو عناصر تكلفة عّدة مستندة إلى األھلية، وحجم اإلنتاج، وقدرات 

ع التبريد المنزلي. وقد تعيّن أن اثنين من أجھزة التوزيع التسعة العاملة في المعّدات والخبرة مع مصانع مقارنة في قطا
). 2007سبتمبر/ أيلول  21(أي بعد التاريخ النھائي في  2010المصنعين لم يكونا مؤھّلَين، إذ أنھما أُنشئا عام 

تبدالھا. وتكلفة المشروع اإلجمالية وبالنسبة ألجھزة التوزيع السبعة الباقية تم االتفاق على إعادة تھيئتھا عوضاً عن اس
ً من أجل إزالة  2.312.948ھي  ً ( 288.0دوالراً أمريكيا ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون) من  31.7طنا طنا

 دوالر أمريكي للكيلو الواحد. 8.03، تسفر عن جدوى تكاليف قدرھا 141b-ھيدرو كلورو فلورو كربون
 

إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل بمساعدة اثنين من  المؤھلة المتبقية ستُحّول 44لـ إن مؤسسات الرغاوى ا .38
ً مع استراتيجيّة اإلزالة المنقّحة، تّمت إضافة عشر مؤسسات إضافية تستھلك  بيوت النظم ممتلكتَين محلياً. وتمشيا

111.8 ) ً ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كرب 12.3طنا ، إلى المشروع 141b-ونطنا
ً من يونيدو بشأن أسباب االستثمارات الكبيرة  النظم  بيتا التي يطلبھاالمقّدم في األساس. والتمست األمانة توضيحا

في المشروع، إذ أن فورمات الميثيل كان مستعمالً من قبل إلى حّد ما في البلد. وشرحت يونيدو أن مقياس  انالمشارك
غيّر بصورة جذرية من أجل توريد كميات أكبر بكثير وعدد أكبر من التركيبات بأحجام وتعقيد عملية الخلط ستت
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وحدات  تكاليف مجموعات متغيّرة امتثاالً بمعايير الصحة والسالمة والھندسة. وقد جرت المناقشة مجدداً بشأن
كي لكلتا الشركتين. والتكلفة دوالر أمري 906.400المعدات المطلوبة على ضوء المعدات القائمة والمتفق عليھا بمبلغ 

الرأسمالية اإلضافية لمؤسسات الرغاوى في مراحل ما بعد اإلنتاج ستكون مقتصرة على إعادة تھيئة أجھزة توزيع 
دوالرا أمريكي)، والمساعدة التقنية، والتجارب واختبار  15.000دوالر أمريكي و 5.000الرغاوى القائمة (ما بين 

لجميع المؤسسات. وقد اتفق  دوالر أمريكي 840.958عند الطلب، بمبلغ إجمالي قدره  المنتجات وإصدار الشھادات
 2.247.108دوالراً أمريكياً. والتكلفة اإلجمالية للمشروع ھي  499.750على أن تكون تكلفة التشغيل اإلضافية 
 دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. 5.62دوالرات أمريكية، بجدوى تكاليف قدرھا 

 
 عن ذلك، تلتزم حكومة جنوب أفريقيا بـ :زيادة  .39

  
ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون 82.9استقطاع   ) أ( المرتبط  141b-طنا

 بمؤسسات الرغاوى المؤھلة؛
 

ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون 67.2استقطاع   ) ب( المرتبط  141b-طنا
 يل وغير مؤھّلة؛بمؤسسات رغاوى ذاتية التمو

 

ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون 32.2استقطاع   (ج) المحتوى  141b-طنا
  الخلط مصّدرة؛ و ةفي بوليوالت جاھز

  بشكله الّصرف أو كعنصر  141b-إصدار حظر على استيراد وتصدير ھيدرو كلورو فلورو كربون  (د)
في إنتاج رغاوى بوليوريتان أو كمذيبات أو ألي تطبيق آخر  لمواد كيميائية مخلوطة، الستعمالھا

  .2016بحدود أول يناير/ كانون الثاني 

دوالراً  4.745.956إن التكلفة اإلجمالية المتفق عليھا من أجل تحويل مؤسسات الرغاوى المؤھلة قدرھا  .40
ً من قدرات إستنفاد األوزون  67.2دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. وھنالك كمية  6.30أمريكياً، بجدوى تكاليف  طنا

مؤسسات ذاتية التمويل وغير مؤھلة، بمواردھا  بواسطة ستُزال 141b-إضافية من ھيدرو كلورو فلورو كربون
ً من قدرات إستنفاد األوزون ستُزال بواسطة وقف تصدير ھيدرو كلورو فلورو 32.2الخاصة، وكمية    طنا

في بوليوالت جاھزة الخلط. وجدوى التكاليف الشاملة لتحويل قطاع الرغاوى بكامله في جنوب أفريقيا  141b-كربون
دوالر أمريكي للكيلو الواحد. وھنالك موجز لألنشطة الرئيسية والتكاليف الملحقة بھا تتعلق باإلزالة الكاملة  2.86ھي 

 .8في جنوب أفريقيا، معروض في الجدول  في قطاع رغاوى بوليوريتان 141b-لھيدرو كلورو فلورو كربون

  في جنوب أفريقيا 141b-األنشطة الرئيسية والتكاليف إلزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون :8الجدول 

المبالغ المطلوبة (بالدوالرات   141b- تخفيضات ھيدرو كلورو فلورو كربون  مؤسساتالالمؤسسة أو مجموعة 
  قدراتأطنان من   أطنان مترية  األمريكية)

  إستنفاد األوزون
Aerothane  65.0 7.2 185,900 

Defy  288.0 31.7 2,312,948 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم تتحّول إلى  44

  فورمات الميثيل
399.8 44.0 2,247,108 

، Whirpoolمؤسسات رغاوى غير مؤھلة (
Bumbo وClean Heat(  

555.1 61.1 0 

بمواردھا مؤسسات رغاوى مؤھلة ستتحّول 
  )6الخاصة (

55.6 6.1 0 

 141b- صادرات ھيدرو كلورو فلورو كربون
  في بوليوالت

292.6 32.2 0 

 4,745,956 182.2 1,656.1  المجموع
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  أنشطة منقحة في قطاع خدمات التبريد

أن اإلجراءات العملية مطلوبة اآلن لتبيان االلتزام بدعم صناعة  من دون ترّددإن حكومة جنوب أفريقيا ترى  .41
الخدمات والحفاظ على الزخم المعيّن أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. ويتضمن 

الخدمات، بتكلفة إجمالية  االقتراح المنقح مزيجاً من السياسة العامة وتدابير الرقابة مع دعم تقني وللبنية التحتية لقطاع
 دوالر أمريكي على النحو الموصوف أدناه: 1.117.600قدرھا 

  
دوالر  525.000برنامج تخفيض انبعاثات إلحالل ممارسة جيدة وتخفيض نَسب التسّرب (  ) أ(

أمريكي). ويشمل إنماء مخطط إلصدار الشھادات، وبرنامج تدريب وإصدار شھادات للتقنيّين، 
وأنشطة توعية. وستصدر الحكومة حظراً على استيراد أية معدات معبأة بھيدرو كلورو فلورو 

 ؛2014، ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 22-كربون
 

دوالر أمريكي). وتعتزم الحكومة أن  392.600التبريد ( الح غازاتصإحالل مرشد السترداد واست  ) ب(
ً استرداد غازات التبريد، وإعادة تدويرھا واستصالحھا. وبناء على ذلك يتضمن  تجعل إجبارايا

وسيكون ھنالك طلب على إنشاء ثالثة االقتراح إنشاء مركز استصالح واحد في جوھانسبرغ (
يزابيث). وستؤمن معّدات االسترداد للتقنيّين الذين مراكز أخرى في ديربان وكيب تاون، وبورت ال

حصلوا على شھادات. وستكون عملية المخطط مرتبطة بشكل وثيق بأنشطة أخرى في قطاع 
 الخدمات؛ و

 
  دوالر أمريكي) . وھذه  200.000تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المتدنية (  (ج)

المبادرة ستوفّر أدلّة عن تكنولوجيا غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي متدنية (وبنوع خاص 
R-290 وثاني أكسيد الكربون، والنشادر)، وزيادة التوعية لتقنيّي التبريد والمتعھّدين، ومستخدمي ،

حيّز التنفيذ في  لتدخل 22-مراحل ما بعد اإلنتاج بشأن تنظيمات رقابة ھيدرو كلورو فلورو كربون
جديد في  22- ، والحظر المزمع على إحالل ھيدرو كلورو فلورو كربون2013يناير/ كانون الثاني 

تاريخ الحق. وبواسطة تبيان صالحية الحلول ذات إمكانية االحترار العالمي المتدنية، يُقصد تقليل 
من  ب االلتزاماتوكسزيادة استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون الذي قد يولّدھا الحظر 

مستخدمين وحلقات أكبر حجماً، وبنوع خاص في القطاع الفرعي للتبريد التجاري، من أجل توجيه 
تحويلھا والمنشآت الجديدة إلى ھذه البدائل. وإعطاء الصانعين والمجّمعين والمجھّزين إمكانية 

ً احتمال تخفيض استعمال وانبعاثات المواد الھيدرو كلورو  الحصول على ھذه التكنولوجيا، له أيضا
  فلورو كربونية في جنوب أفريقيا.

المناقشات الموافق عليھا مع يونيدو بشأن ھذا االقتراح وھذه التسويات، اعتبرت األمانة أن  في أعقاب .42
األنشطة المقترحة لم تنحرف عن مساعدة مماثلة لقطاع الخدمات موافق عليھا في المرحلة األولى لبلدان أخرى لكبح 

، واإلبقاء على البنية التحتية المنشأة بواسطة خطط إزالة كلورو فلورو كربون. 22- يدرو كلورو فلورو كربونطلب ھ
ً لكمية  ً ( 248.4وإضافة إلى ذلك، فأن لدى األنشطة تخفيضا ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون) من  13.7طنا طنا

الحظر على  2014ي حدود أول يناير/ كانون الثاني ، والحكومة تلتزم بأن تحقق ف22- ھيدرو كلورو فلورو كربون
استيراد نظام تبريد وتكييف ھواء جديد أو مستعمل يحتوي على ھيدرو كلورو فلورو كربون، يكون له أثر في الطلب 

من أجل الخدمة. وبالنسبة للوضع الخاص لجنوب أفريقيا، بحيث أنھا لم  22-المستقبلي لھيدرو كلورو فلورو كربون
مساعدة من قبل، سيساعد ھذا الدعم الحكومة على ترسيخ الشراكات، والحصول على مستوى أعلى من تدّخل  تتلقَّ 

ً للبدء في تخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ، والحصول 22-الجھات المعنية، وتوفير نھج أكثر انتظاما
ل بدائل ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة على الدعم الضروري للتنظيمات المزمعة التي تقلّل إلى أقصى حّد إحال

 واالتجار غير المشروع.
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  عنصر عدم االستثمار

ً لدعم السياسة العامة، وزيادة التوعية والرصد من دون  804.125لمبلغ  يإن الطلب األساس .43 دوالراً أمريكيا
ً لالستراتيجة المتفق عليھا، إلى مبلغ  ھيدرو كلورو فلورو كربون محّدد، قدلتخفيض  دوالر  250.000ُعّدل وفقا

أطنان من قدرات إستنفاد األوزون،  3.1أمريكي لتدريب الجمارك مع تخفيض لھيدرو كلورو فلورو كربون قدره 
 دوالر أمريكي. 420.000وأنشطة الرصد إلى مبلغ 

  دارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتكلفة اإلجمالية المتفق عليھا للمرحلة األولى من خطة إ

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو  المتفق عليھا إن األنشطة والتكاليف المفّصلة .44
. وستسفر ھذه األنشطة عن تخفيضات مباشرة لھيدرو كلورو فلورو كربون لـ 9فلورو كربونية مدرجة في الجدول 

ً من ق 99.5 دوالراً أمريكياً، بجدوى تكاليف شاملة  6.533.556درات إستنفاد األوزون بتكلفة إجمالية قدرھا طنا
 دوالرات أمريكية للكيلو الواحد. 6.18قدرھا 

  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةأنشطة وتكاليف مفصلة في المرحلة األولى من خطة  :9الجدول 

تخفيضات ھيدرو كلورو   المادة  المشروع  القطاع
  فلورو كربون

خط   جدوى التكاليف  التكلفة
األساس 
(نسبة 
  مئوية)

أطنان من   أطنان مترية
قدرات 
إستنفاد 
  األوزون

دوالر 
  أمريكي/
  للكيلو

دوالر 
 أمريكي/للكيلو

قدرات  من
إستنفاد 
  األوزون

  
  
  
  

رغاوى 
  بوليوريتان

    Aerothaneتحويل 
  
  
  

  ھيدرو
  كلورو
فلورو 
-كربون
141b  

65.0 7.2  185,900 2.86  26.00 2 
 Defy  288.0  31.7 2,312,948  8.03 73.01 9تحويل 

مشروع جامع اثنان من 
من  44بيوت النظم، 

مستخدمي مراحل ما 
  بعد اإلنتاج

399.8 44.0 2,247,108 5.62 51.10 12 

 19  غير وارد  غير وارد 0 67.2 610.7  تحويالت غير ممّولة
ھيدرو كلورو فلورو 

في  141b-كربون
  بوليوالت مصّدرة

292.6 32.2 0 
  غير وارد  غير وارد

9 

  
  
  

  خدمات

برنامح تحفيض 
  االنبعاثات

  
ھيدرو 
كلورو 
فلورو 
  22-كربون

248.4 13.7 

525,000 4.50 81.82 

4 
مرشد االسترداد 

  واالستصالح
392,600 4.50 81.82 

تشجيع غازات التبريد 
إمكانية االحترار ذات 

  العالمي المتدنية
200,000 4.50 81.82 

 1 81.82 4.50 250,000 3.1 55.6  للجميع  تدريب جمارك  للجميع

      420,000     وحدة الرصد
مجموع فرعي لألنشطة الممّولة في 

  المرحلة األولى
  

1,056.7 99.5 6,533,556 6.18 65.65 26.9 

  مجموع فرعي لألنشطة غير الممّولة 
  في المرحلة األولى

  
903.3 99.4 0 0 0 26.9 

 53.8 32.85 3.33 6,533,556 198.9 1,960.0    المجمو اإلجمالي للمرحلة األولى
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ً من قدرات إستنفاد األوزون التابعة لمؤسسات الرغاوى المؤھلة للتمويل، واألنشطة  99.5إن إزالة  .45 طنا
بالمئة من خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون (وھذا متوافق مع المقرر  26.9في قطاع الخدمات تشّكل 

ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون 67.2. وإزالة ))3(أ) ( 66/5 الذي  141b- طنا
ً من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو  32.2المؤسسات غير المؤھلة، والحظر على صادرات  تستخدمه طنا

بالمئة إضافية من خط األساس. وبالتالي  26.9في بوليوالت جاھزة الخلط، تشّكل  141b- كلورو فلورو كربون
بالمئة  53.8عن تخفيض  درو كلورو فلورو كربونيةسيسفر تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھي

حة المتفق عليھا، تلتزم حكومة قّ من خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون. ومع تعھّدھا باالستراتيجية المن
مع التسليم بأنھا قد تقدم المرحلة الثانية  ،2018بالمئة من خط األساس بحدود العام  26.9جنوب أفريقيا بتخفيض 

 .2015من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ليس قبل عام 
  

  2014 - 2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف لفترة 
 

دوالراً أمريكياً زائد تكاليف مساندة الوكالة من أجل تنفيذ المرحلة األولى  6.533.556إن يونيدو تطلب مبلغ  .46
ً اإلجمالية المطلوبة  4.894.313من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. وقيمة  دوالراً أمريكيا

دوالراً أمريكياً في خطة  2.166.374، بما في ذلك تكلفة المساندة، ھي أعلى بكثير من مجموع 2014 – 2012لفترة 
 10ماليين دوالر أمريكي، من أجل تخفيض  3األعمال. وشرحت يونيدو أن التخصيص األساسي لجنوب أفريقيا كان 

بالمئة من خط األساس. إالّ أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المتفق عليھا بين حكومة جنوب 
بالمئة من خط األساس. وأفادت يونيدو أيضاً أن طلب  30تعالج ما يقارب تخفيض  ،ويونيدو أفريقيا والجھات المعنية

 خطة األعمال للسنة الحالية. تخصيصاألولى) ال يتجاوز  شريحة(ال 2012التمويل لعام 
 

يتركه  يونيدو إلى الفارق الكبير بين تخصيص خطة األعمال والتقديم الحالي، وإلى األثر الذي قدلفتت األمانة  .47
ھذا الواقع في أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية. وتعترف األمانة بالتحّدي الذي يطرحه ھذا االقتراح، ولكنھا تعتبر أنه 
تتوجب مناقشته على ضوء جدوى تكاليفه، والبدائل المختارة ذات إمكانية االحترار العالمي المتدنية، وأثر التمويل 

جذري لھيدرو كلورو فلورو كربون، والمستوى العالي للتعھّد الذي تُبديه جنوب وغير التمويل، وااللتزام بتخفيض 
 أفريقيا في إزالة مواد أخرى مستنفدة لألوزون، من دون مساعدة مالية خارجية.

 
 األثر على المناخ

 
إلى فورمات الميثيل وسايكلوبنتان في قطاع رغاوى  141b-إن تنفيذ تحويل ھيدرو كلورو فلورو كربون .48

طناً معادالً لثاني أكسيد الكربون، على النحو المبيّن  969.535بوليوريتان قد يحول دون انبعاث في الفضاء لنحو من 
  .10في الجدول 

 
زالة المواد األثر على المناخ للمشروعات في قطاع الرغاوى في المرحلة األولى من خطة إدارة إ :10الجدول 

  الھيدرو كلورو فلورو كربونية
  

  تحويل المؤسسات الممّولة من الصندوق المتعدد األطراف
معادل لثاني أكسيد   أطنان في السنة  إمكانية االحترار العالمي  المادة

 الكربون (أطنان/في السنة)
  قبل التحويل

ھيدرو كلورو فلورو 
  141b-كربون

725  752.8  545,780  

  بعد التحويل
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 4,378 218.9 20  سايكلوبنتان
 6,796 339.8 20  فورمات الميثيل
 534,606    األثر الصافي

  تحويل المؤسسات غير الممّولة من الصندوق المتعدد األطراف
معادل لثاني أكسيد   أطنان في السنة  إمكانية االحترار العالمي  قبل التحويل

 الكربون (أطنان في السنة)
ھيدرو كلورو فلورو 

  141b-كربون
725  610.7  442,757  

  بعد التحويل
 6,883 344.2 20  سايكلوبنتان

 945 47.3 20  فورمات الميثيل
 434,929      األثر الصافي
  969,535  المجموع العام

 
 

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في قطاع الخدمات، والتي تتضمن إحالل احتواء أفضل لغازات التبريد  .49
  التسّرب، وإنفاذ كوتا استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون، سوف تخفض كمية ھيدرو كلورو فلوروولرقابة 
غير منبعث بفضل  22-المستخدمة لخدمات التبريد. وكّل كيلوغرام من ھيدرو كلورو فلورو كربون 22-كربون

طن مطابق لثاني أكسيد الكربون. ومع أن حساباً لألثر على  1.8ممارسات تبريد أفضل، يسفر عن وفورات ما يقارب 
ً في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، فإن األنشط ة التي خططت لھا المناخ لم يكن مضمنا

جنوب أفريقيا، وبنوع خاص جھودھا من أجل تحسين ممارسات الخدمة، واسترداد غاز التبريد وإعادة استعماله، 
شير إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية سيخفض انبعاث غازات التبريد في الفضاء ت

ً إجراء تقييم كّمي بمزيد من الدقة لألثر  مما يسفر بالتالي عن فوائد على المناخ. إنما، في الوقت الراھن، ليس ممكنا
م لتقارير التنفيذ، ومن جملة أمور أخرى، بواسطة مقارنة مستويات على المناخ. ويمكن تحديد األثر بواسطة تقيي

ً منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، والكميات  غازات التبريد المستخدمة سنويا
عدات المعتمدة على ھيدرو المبلغة من غازات التبريد التي تّم استردادھا وإعادة تدويرھا، وعدد التقنيين المدّربين، والم

 التي تجري إعادة تھيئتھا. 22- كلورو فلورو كربون
  

 التمويل المشترك
 

لزيادة الفوائد البيئية إلى (ح) بشأن الحوافز والفرص المحتملة للموارد اإلضافية  54/39استجابة للمقرر  .50
 XIX/6(ب) من المقرر  11المفقرة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عمالً ب أقصى حدّ 

بيوت النُّظُم زيادة عن التمويل الموصى  من الذي تقوم بهلالجتماع التاسع عشر لألطراف، أفادت يونيدو أن االستثمار 
ً من التمويل المشترك. واإلسھام الذي  به  من جانب الصندوق المتعدد األطراف، يشّكل مليون دوالر أمريكي تقريبا

بتكلفتھا الخاّصة، ھو  141b-سات غير المؤھلة وبيوت النُّظُم والذي سيزيل ھيدرو كلورو فلورو كربونتقّدمه المؤس
ثاني أكبر مورد من التمويل المشترك. وأفادت يونيدو، فضالً عن ذلك، أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخراً 

لقدرة التنافسية لمؤسسات التصنيع، بواسطة االستثمار برنامجاً للقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، يُقصد منه تحسين ا
والمؤسسات الراغبة في  .في تكنولوجيا خضراء أكثر فائدة للبيئة، وتوفير تمويل منحة مطابقة ودعم لدراسات الجدوى

كلورو فلورو كربونية في عمليّاتھا ستكون مؤھلة لھذا الحافز بشرط االمتثال بمعايير البرنامج. استبدال المواد الھيدرو 
ً في التكنولوجيا الخضراء، ويُقصد منھا  ً تمويالً ميّسراً لالستثمارات األكبر حجما وھيئة التنمية الصناعية توفّر ايضا

ويل المؤّمن من الصندوق المتعدد األطراف. وبعد أن التم تكملةاستكشاف كيفية قدرة ھيئة التنمية الصناعية على 
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تصبح المبالغ متوافرة، سيتّم وضع ترتيبات مؤسسية مناسبة لتسھيل الحصول على تمويل إلزالة المواد الھيدرو 
  كلورو فلورو كربونية.

 
 مشروع اتفاق

 
ھيدرو كلورو فلورو كربون ھنالك مشروع اتفاق بين حكومة جنوب أفريقيا واللجنة التنفيذية بشأن إزالة  .51

 مضّمن في المرفق األول لھذه الوثيقة.
  

 توصية
 

 في أن تأخذقد ترغب اللجنة التنفيذية ،  45على ضوء المعلومات المعطاة أعاله وتعليقات األمانة في الفقرة  .52
 باالعتبار:

 
الھيدرو كلورو فلورو الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   ) أ(

يض استھالك ھيدرو كلورو فلورو من أجل تخف 2018إلى  2012فترة من كربونية لجنوب أفريقيا لل
دوالراً أمريكياً، زائد تكاليف  6.533.556بالمئة من خط األساس، بمبلغ  26.9كربون بنسبة 

 دوالراً أمريكياً ليونيدو؛ 490.017مساندة الوكالة وقدرھا 
 
ً بأن حكومة جنوب أفريقيا قبلتأن تحيط عل  ) ب( كنقطة بداية لھا للتخفيض الكلي المستدام  أن تحّدد ما

ً من قدرات إستنفاد األوزون 369.7خط األساس  الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ، تّم طنا
طن من  400.1طناً من قدرات إستنفاد األوزون، و 339.2حسابه باعتماد االستھالك الفعلي وقدره 

من بروتوكول  7المادة  بموجب على التوالي، 2010و 2009إستنفاد األوزون المبلغة لعاَمي  قدرات
 مونتريال؛

 
ً بالتزام حكومة جنوب أفريقيا بحظر واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون  (ج)   ، 141b-أن تحيط علما

كانون الثاني والموجود في بوليوالت جاھزة الخلط، بتاريخ ال يتجاوز أول يناير/  بشكله الصرف
، وحظر واردات نظام التبريد الجديد أو المستعمل المحتوي على ھيدرو كلورو فلورو 2016

  ؛2014كربون، بحدود أول يناير/ كانون الثاني 

ً من قدرات إستنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من  176.77استقطاع   (د)   طنا
  الكلي المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛نقطة البداية من أجل التخفيض 

ً   (ھـ)   أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو بأن تحيط علما
، إلنجاز تخفيض للمواد 2015جنوب أفريقيا من تقديم مقترح، ليس قبل عام  تمنعكربونية لم 

نية يزيد عن ذاك المعالج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربو
  الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛

  أن توافق على االتفاق بين حكومة جنوب أفريقيا واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استھالك المواد   (و)
  الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كما ورد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛

  أن تطلب من أمانة الصندوق، في حال تعديل استھالك خط األساس من أجل االمتثال لجنوب   (ز)
ألف في االتفاقية من  -2ألف والتذييل  -1تحديث التذييل منقحة،  7ناداً إلى بيانات مادة أفريقيا، است
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غيير الناتج في أجل تضمين األرقام لالستھالك األقصى المسموح به، وإعالم اللجنة التنفيذية بالت
  مستويات االستھالك األقصى المسموح به؛ و

أن توافق على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لجنوب   (ح)
دوالراً أمريكياً، زائد تكاليف مساندة الوكالة  1.960.229أفريقيا، وخطة التنفيذ المطابقة، بمبلغ 

  الراً أمريكياً.دو 147.017وقدرھا 
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 األولمرفـق ال

      
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة جنوب أفريقياحكومة اّتفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونھيدرواستھالك الإنتاج و خفيضتل
  

ين  مّثلي 1- اھم ب ةھذا االتفاق التف ا حكوم وب أفريقي د)  جن ق ب(البل ا يتعل ة فيم ة التنفيذي خفض االستخدام واللجن
 طن 270,20 قدرهمستوى واّد") إلى ألف ("الم -1لمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا قابة منالخاضع للر

  .مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر يتماثلبما  2018يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون ب
 

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

يل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمو ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات -2من التذييل  2- 1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
اوز ـجألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون ودة لألالمستنفبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من  3- 5-4و 3-4-4، 3- 3-4، 3-2-4، 3-1- 4 وففي الصف لكل مادة ددـالمستوى المح
  .كل من المواد

 
ة ال 3- اق، توافق اللجن ذا االتف وفير رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ ى ت دأ، عل ة، من حيث المب تنفيذي

ّدد في الصف األفقي  ذييل  1-3التمويل المح د. وستوفألف ل -2من الت ل، من حيث لبل ذا التموي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
ة. يوافق البلد عل 4- واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إلزال ة المقدم ى تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعي
ة و رة الفرعي ا للفق اق، 5وفق ذا االتف ن ھ ل (ب) م د سوف يقب راءالبل تقّل  إج ق مس تھالك تحّق دود االس ق ح ن تحقي م

اق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة ذا االتف ه أعاله  .من ھ ق المشار إلي وسيجرى التحقي
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف

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

لجميع السنوات المعنّية.  ألف- 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 

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

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

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4تذييل على ھيئة ال السنويةتنفيذ الأن يكون البلد قد قدم تقارير   (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

ائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد في الم 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةالواردة فيه في حالة اكتمال جميع األنشطة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  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 بباإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، 
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
نويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5ل التذييـ ابقة  الس الس

ذييل  ي الت ّددة ف ا ومسؤولياتھا المح اً ألدوارھ ى النحو -5وفق تّقل عل ق المس ذا الرصد أيضاً للتحّق ألف. وسيخضع ھ
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
ا، أو جزء اللجنة التنفيتوافق و 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب ذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع

ة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  ذييل لإزال واد المحددة في الت لم
 :ألف-1
 

ً   (أ) بقا ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا  إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

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

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

ديم   )4( ة التنفيتق ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم ذ الس
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ ق أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ ي التنفي

 ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ى مواف ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ة اللجن ق

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ق األ بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س ى أن في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت د عل مر. ويوافق البل
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛
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واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتبين الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة 

ة  ة األجنبي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
و  ائي وھ د النھ د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس

  جزء من خطة التنفيذ السنوية؛التنفيذية بھذه المعلومات ك

ا في   )ھ( ا داخلي يلتزم البلد باستكشاف إمكانية استخدام نظم الھيدروكربون السابقة الخلط بدال من خلطھ
ليما من  تلك المنشئات التي تصنع الرغاوي التي يغطيھا المشروع الجامع في حالة أن يكون ذلك س

 ومقبوال للمنشئات؛الناحية التقنية وممكنا من الناحية االقتصادية 

رة   )و( اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

 
د تطرأ أن يستع  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف مل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

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

ا أو عن ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وـل المسؤولييوافق البلد على تحم 9- وم بھ ي يق كافة األنشطة الت
اق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا ى أن تكون االتف دو عل ة ووافقت اليوني الوكال

اق.  ذا االتف د ُتجري في وُيوافالمنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھ ي ق يم الت ات التقي ى عملي د عل ق البل
ع ألي من ابلصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التفي االرصد والتقييم العمل المعنية ب إطار برامج

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التالوكا
  

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

 ذ.المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفي
 

ة ب في حال عدم 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادتمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئ

د لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. و ديرھا، أن تعي ة، حسب تق يحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن ى م د عل رھن البل د أن يب ة بع ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ح للموافق

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ة  ة التنفيذي وز للجن ه يج د بأن رف البل ل. ويعت ل أن تخفالتموي ة التموي ةض قيم ذييل  بالقيم ي الت ّددة ف ف -7المح  أل

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("
ال وس مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات،  وف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث

ة  ة المعني ن تشكل الحال رارات، ل البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه الق
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
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ى  تمويل ھذا االتفاق للتعديل عناصر خضعتلن  12-  على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عل
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
ذة الرئيسيةو ةالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي يمتثلسوف  13- ة المنف اق.  الوكال ذا االتف ذ ھ لتيسير تنفي

ال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية للوكاوص، سوف تتيح وعلى وجه الخص ق من االمتث
 .لھذا االتفاق

 
ا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14- رن بھ في واالتفاق المقت

الي نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مس ه إلجم ذييل مستوى موح ب ألف. وفي -2االستھالك في الت
ا وفق ة عليھ ا في الخطة والتنقيحات التالي ؤ بھ ة جرى التنب اء أنشطة معلق ة بق ة حال رة الفرعي رة  (د)5ا للفق ، 7والفق

يرجأ  اإتمامفس نة ال ھ ة الس ى نھاي ة. وماحت ذ األنشطة المتبقي ة لتنفي الغ المنصوص علسلي تمر أنشطة اإلب ي تس ا ف يھ
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

ّين في  الشروط جميعذ تنف 15- المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المب
م ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعم ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تحدد لة في ھ

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان 

 C I  210.9 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  0.3 123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.7-   123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  160.0 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  -0.8 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 429,24    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل ا
 

  المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الخواص الصف

1-1 

بروتوكول ل الزمنيجدول ال
مواد المرفق بشأن مونتريال 

طنان باأل( 1جيم، المجموعة 
 قدرات استھالك األوزون)ب

 332.73 332.73 369.70 369.70 ال يوجد
332.7

3 
332.73   

1-2 

الواردة في مواد الاستھالك 
 1المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استھالك بطنان باأل(
 وزون) األ

 332.73 332.73 369.70 369.70 ال يوجد
332.7

3 
270.20   

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
 )اليونيدو( الرئيسية

 )ةمريكياأل اتدوالربال(
1,960,229 2,592,620 0 1,302,335 499,612 0 178,760 6,533,556 

لوكالة المنفذة لدعم التكاليف   2-2
 اتدوالربالالرئيسية (

  )ةيكيمراأل
147,017 194,447 0 97,675 37,471 0 13,407 490,017 

المتفق عليھا  التمويل الكلي  3-1
 )ةمريكياأل اتدوالربال(

1,960,229 2,592,620 0 1,302,335 499,612 0 178,760 6,533,556 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3-2
 أمريكي)

147,017 194,447 0 97,675 37,471 0 13,407 490,017 

التكاليف المتفق عليھا  مجموع  3-3
 )ةمريكياأل اتدوالربال(

2,107,246 2,787,067 0 1,400,010 537,083 0 192,167 7,023,573 

قدرات استھالك بطنان باألالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-لھيدروكلوروفلوروكربونازالة إ مجموع 4-1-1
 األوزون)

16.72 

 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباألسابقة (المشروعات الالتي يتعين تحقيقھا في  22-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا 4-1-2

 194.18 قدرات استھالك األوزون)بطنان باأل( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

قدرات استھالك ب طنانباأل( حقيقھا بموجب ھذا االتفاقعلى ت المتفقب 141-لھيدروكلوروفلوروكربوناإزالة مجموع  4-2-1
 األوزون)

160.00 

قدرات ب طنانباأل(الموافقة عليھا  تسبقالتي مشروعات الالتي ستتحقق في  ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا 4-2-2
 استھالك األوزون)

0 

 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب 141-لھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من ا 4-2-3

 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( التي ستتحقق بموجب ھذا االتفاق 123-لھيدروكلوروفلوروكربوناإزالة مجموع  4-3-1

درات استھالك قب طنانباأل(الموافقة عليھا  تسبقالتي مشروعات الالتي ستتحقق في  123-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا 4-3-2
 األوزون)

 

 0.26 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3

قدرات استھالك ب طنانباأل( ا االتفاقبموجب ھذالمتفق على تحقيقھا  124-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا مجموع 4-4-1
 األوزون)

0 

قدرات استھالك ب طنانباأل(الموافقة عليھا  تسبقالتي مشروعات الالتي ستتحقق في  124-لھيدروكلوروفلوروكربوناإزالة  4-4-2
 األوزون)

0 

 0.68- قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3

قدرات استھالك ب طنانباأل(ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 142-لھيدروكلوروفلوروكربونا مجموع إزالة 4-5-1
 األوزون)

0 

قدرات ب طنانباأل( التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھاب 142-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ا 4-5-2
 استھالك األوزون)

0 

 0.84- قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب 141-روكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلو 4-5-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع في  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1

  ألف.
 

   تنفيذال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي ين تغالص ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
تم ر على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يش ل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

م مبررات من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقد 7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ى النحو ال ع السنوات ذات الصلة عل رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي محدد في الفق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رم ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج ائح أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش  المحددة في السنواتمن المنظور أن تطرأ عل
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفقرة الفرعية 

 . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة ت الكمية المعلوما مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة مع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة (أ) 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  االمتعلقة بھ ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار - 5التذييل 
 

ستدار عملية الرصد بواسطة إدارة الشؤون البيئية من خالل قسم حماية األوزون بمساعدة الوكالة المنفذة  .1
 الرئيسية؛

سيتم رصد وتحديد االستھالك باالعتماد على البيانات الرسمية للتصدير واالستيراد من المواد التي تسجلھا  .2
 اإلدارات الحكومية المختصة؛

ة الشؤون البيئية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا على أساس سنوي في المواعيد ستقوم إدار .3
المحددة أو قبلھا (أ) التقارير السنوية عن استھالك المواد التي ستقدم ألمانة األوزون و(ب) التقارير السنوية 

وفلوروكربونية التي ستقدم للجنة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور
 للصندوق المتعدد األطراف؛

إدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية كيانا مؤھال مستقال إلجراء عمليات التقييم الكمي  تستخدم .4
 والنوعي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

لمعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد سيضطلع كبان التقييم على ا .5
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

سيعد كيان التقييم ويقدم إلدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير مجمع في نھاية كل  .6
إلى إجراء تحسينات أو تعديالت إن وجدت. وسوف خطة تنفيذ سنوية تشمل نتائج التقييم، والتوصيات الرامية 

 يتضمن مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق؛

ولدى إدراج التعليقات وااليضاحات حسب مقتضى الحال من إدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية،  .7
 لشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية؛يضع كيان التقييم الصيغة النھائية للتقرير ويقدمه إلدارة ا

وتقدم الوكالة المنفذة الرئيسية نفس التقرير لالجتماع المعني توافق إدارة الشؤون البيئية على التقرير النھائي  .8
 .للجنة التنفيذية بجانب خطة التنفيذ والتقارير السنوية

  

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـالوكالون ـستك  1

ة  )أ ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ضمان التحّقق من األداء والتحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ة إدارة الخاّصة به، عل واد الھيدروكلوروفلوروكربوإزال ة الم ة ني الخاّص

  بالبلد؛

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

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج ( للجنة التنفيذية من أن األھداف ق
 ؛ألف-4تمشى مع التذييل بما يتنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د ( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة  )ه ( ات اإلب ذ السنوية والوفاء بمتطلب ارير التنفي ذ السنويةبتق املة  خطط التنفي والخطة الش
 ..لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 
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ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و ( ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

ة )ح ( ذ خطة  ضمان وجود آلّي ن من تنفي الغ التشغيلية تمّك فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

د 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ط ( د، بالتشاور مع البل   ،من االتفاق، تحدي
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية؛

   ؛بلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة لل )ي (

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

ار  2 انبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختي  كي
ن  ق م إجراء التحق ه ب تقل وتكليف واد مس ة الم ة إدارة إزال ائج خط ةنت واد  الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم واس

ة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل  رة الفرعي اق والفق ذييل 1(ب) من االتف -4(ب) من الت
 ألف.

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
دار ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن  11وفقا للفقرة   1 عن  اأمريكي ادوالر 131.3 التمويل المخّصص بمق

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