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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

  2017نوفمبر /تشرين الثاني  17إلى  13من   ،مونتريال
 

  
   المشروعات عن تقاريرالو الحالة تقارير

 معينة إبالغ متطلبات لديھا التي

إلى  قدمتسنوية في آخر تقارير مرحلية وتقارير مالية  المذكورة للمسائلمتابعة بمثابة ھذه الوثيقة تعتبر  .1
في اجتماعات سابقة.  عنھا معينةتقارير ت واألنشطة التي طلب بالمشروعات، وفيما يتعلق 1االجتماع التاسع والسبعين

 وھذه التقارير مرتبة في األجزاء التالية:

 تھاتقارير خاصة عن حال تفي التنفيذ التي طلب المتأخرة المشروعات          ل:الجزء األو

 ةيربوندروکلوروفلوروکيالمتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھ ريالتقار        الجزء الثاني: 

لقدرة على اذات  ةيدروکلوروفلوروکربونيلبدائل المواد الھ اإليضاحيةالمشروعات      الثالث:  الجزء
 )72/40المناطق (المقرر  لتبريدمنخفض ودراسات الجدوى عالمي احترار  إحداث

 اتوالھالون الكلوروفلوروكربونإنتاج قطاعات الحسابات المالية الخاصة ب تدقيقتقارير   الرابع:  الجزء
  لصينخدمة التبريد والمذيبات في او ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني

 التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون مشروعات  الخامس:  الجزء

  المباني تبريدل الجارية مشروعاتال  السادس:  الجزء

 إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين قطاعالخطة   السابع:  الجزء
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  .األمانةوتوصيات لتقدم المحرز، وتعليقات ل وصف موجزعلى كل جزء  يحتوي .2

  تھاتقارير خاصة عن حال تفي التنفيذ التي طلب المتأخرة المشروعات     الجزء األول:

 2016التقدم المحرز في تنفيذ المشروع في عام 

 ھاتعن حال ريتقار تبشأن المشروعات التي طلب المعنيةوالمنفذة  ةيأجرت األمانة مناقشات مع الوکاالت الثنائ .3
حالة  في وخاصة. يعدة مسائل على نحو مرض معالجة تتمو. وعقب المناقشات، نيفي االجتماع التاسع والسبع
ن تبي لك،ذومع ؛ مشروعاتعن معدالت صرف صفرية لعدة  غتم اإلبالو، (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة

ية قارير مالتن تقديم لبلد. وفي الواقع، يتعين على البلدال األموال عن اإلفراجأنه تم المعلومات اإلضافية المقدمة 
لتي ا لمشروعاتامعظم تقدم في لوحظ إحراز وأوموجا.  نظام المدفوعات في تسجيلقبل  اليونيبرحلية إلى وتقارير م

 .تھاتقرير خاص عن حالطلب 

تھا لإضافي عن حا تقديم تقريرفي التنفيذ والتي يلزم  على أنھا متأخرةترد قائمة بالمشروعات المصنفة       .4
 ھذه الوثيقة.بمعلقة في المرفق الثاني  مسائل لديھاالتي  المشروعات، وترد في المرفق األول

ھذه المسائل في الجزء  تمت معالجةالتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون،  بمشروعاتوفيما يتعلق  .5
في  مفصل ريتقر قدميلمواد المستنفدة لألوزون، لبدائل ا ةيلدراسات االستقصائا وبخصوصالخامس من ھذه الوثيقة. 

  .2)(ج 79/42ستنفدة لألوزون (المقرر الم موادبدائل الل ةيلدراسات االستقصائاالشامل لنتائج  بالتحليل المعنية قةيالوث

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .6

 :اإلحاطة علما بما يلي  )أ(

 ینفذة إلوالم ةيالمقدمة من الوکاالت الثنائ ذيتنفالفي  الحالة والتأخيراتعن تقارير  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 قةيوالواردة في الوث نياالجتماع الثمان

 أربعن ع تقريرا الحادي والثمانيناالجتماع  یإل والمنفذة ةيتقدم الوکاالت الثنائوس )2(
ن ع ةيإضاف ريتقار ميبتقد موصي لھممشروعا  22 وعن ذ،يفي التنف متأخرةمشروعات 
  قة؛يوثالتوالي، بھذه ال یاألول والثاني عل المرفقينفي  نيالنحو المب یالحالة، عل

مود العرجة في مد معينة مسائلالتي لديھا الجارية  بالمشروعاتالموافقة على التوصيات المتعلقة و   (ب) 
  ھذه الوثيقة.باألخير من المرفق الثاني 

  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھ ريالتقار     الجزء الثاني: 

 اليونيب( لبحرينل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یلمرحلة األولاالتفاق المقترح  التغيير
 )دويونيوال

 خلفية

من خطة إدارة  یالمرحلة األول یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيوافقت اللجنة التنف ن،يفي االجتماع الثامن والست   .7
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بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ ضيتخفمن أجل  للبحرين ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھإزالة 
باإلضافة إلى تكاليف دعم  ،یکيأمر دوالر 3,033,814 مبلغالب 2020في المائة من خط األساس بحلول عام  39

األولى دراسة جدوى (النماذج األولية واالختبار  لمرحلةفي ايونيدو. وشملت األنشطة الرئيسية اللليونيب و الوكالة
ذات إلى تكنولوجيا  المنفصلةأجھزة التكييف وإصدار الشھادات) لتحويل خط تكييف مركزي وتحويل خط تصنيع 

ورصد وإدارة  ةقطاع الخدم أنشطةو بعد االختبار ووضع السياسات منخفض عالمياحترار  قدرة على إحداث
االنتھاء من دراسة  فورتحويل خط تكييف مركزي طلبات . وقررت اللجنة التنفيذية أيضا السماح بتقديم المشروع

 الجدوى بنجاح خالل تنفيذ المرحلة األولى.

المواد  من خطة إدارة إزالة یطلبا لتعديل المرحلة األول ،البحرينحکومة  نيابة عن ،اليونيبقدم  .8
 عام یإل ذيفالتن مدة وتمديد 2019 عام یإل 2016 عام الثالثة من حةيالشر وتأجيل ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

  .یاألنشطة المقررة للمرحلة األول عي. وستبق جم2023

 المرحلي تقريرال

الحصص و صيبسبب إنفاذ نظام التراخ البحرينفي  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ ينخفض .9
 على النحو، بدائل أخرى یإل 22 -دروکلوروفلوروکربونيالھ یعل ةالھواء القائم فييتکأجھزة  عيوتحول قطاع تصن

 .1في الجدول  نيمبال

  )7المادة  اناتي(ب نيفي البحر دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ    -1 الجدول
خط  2016 2015 2014 2013 2012  دروکلوروفلوروکربونيالھ

 األساس
       طن متري

 935.8 824.23 829.04 876.13 891.4 1,358.80 22 -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 0 2.54 - 2.724 2.7 0 123  -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 0 - - 1.63 0 2 124  -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 4 3.55 3.48 7.82 4.7 7.3 ب141  -دروکلوروفلوروکربونيالھ

 939.7 830.32 832.53 888.3 898.8 1,368.10 المجموع الفرعي (طن متري)
 ب الموجود في البوليوالت141  -دروکلوروفلوروکربونيالھ

 المخلوطة سابقا المستوردة*
82.3 123.1 90.1 174.05 172.93 91.87** 

 939.70 1,003.25 1,006.57 978.4 1,022.00 1,450.40 المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاذ األوزون

 51.5 45.33 45.60 48.19 49 74.73 22 -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 0 0.05 0 0.05 0.1 0 123  -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 0 0 0 0.04 0 0.05 124  -دروکلوروفلوروکربونيالھ
 0.4 0.39 0.38 0.86 0.5 0.81 ب141  -دروکلوروفلوروکربونيالھ

 51.9 45.77 45.98 49.14 49.6 75.59 األوزون)المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاذ 
 ب الموجود في البوليوالت141  -دروکلوروفلوروکربونيالھ

 المخلوطة سابقا المستوردة*
9.1 13.5 9.9 19.15 19.02 10.11** 

 62.01 64.80 65.13 59.05 63.1 84.6 المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 القطري.* بيانات تنفيذ البرنامج 

  .2009 عام إلى 2007 من عام متوسطال** 
 

مة ي قطاع خدف ةيالالنتائج الت قيوتم تحق ن،يفي االجتماع الخامس والسبع ةيالثان حةيالشر یتمت الموافقة عل .10
 :ديالتبر

 ،يالخليجمجلس التعاون ل نظام موحد للمواد المستنفدة لألوزونبشأن  54/2014سن القانون رقم   )أ(
 بتسجيلالخاص  اإللكتروني صيخابرنامج التر تطويرلحصص وتم ل الوطنينظام ال ثيتم تحدو

تدريب  وتم ؛عليھاوالمعدات القائمة  ةيدروکلوروفلوروکربونيواردات المواد الھ وتخليص وترخيص
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 جمارك؛ ضابط 100

عية يم وجمفنيي التبريد وتكييف الھواء بالتعاون مع وزارة التعل واعتماد وضع إطار لتدريبتم و  )ب(
 ؛ومعاھد التدريبالبحرينية المھندسين 

ول له بحلتم شراء المعدات وإنشاء مركز الستصالح غازات التبريد ومن المتوقع أن يبدأ تشغيو  (ج) 
 ةمية الستعادلدعم الممارسات اإللزا ةخاص وضع الئحة وجاري؛ 2017 كانون األول /ديسمبر

 غازات التبريد وإعادة تدويرھا؛

دين إلجراء . وتم توقيع عق2017في الربع األول من عام  وتشغيلهتم إنشاء خط إنتاج تجريبي و    (د) 
ھا يف، بما منخفض عالميعلى إحداث احترار تجارب واختبارات بشأن التكنولوجيات ذات القدرة 

 .المنفصل تكييفالمركزي والتكييف الخط يل من أجل تحو R-32المادة و R-290 المادة

 تعملتاسعلى مدى السنوات الثالث الماضية، وأوال. شركة في  المنفصلتحويل خط التكييف  تم تأجيل .11
 ظروف درجات فيتكييف الھواء الطاقة لوحدات استخدام لكفاءة دنيا في دول الخليج معايير  تكييف الھواءصناعة 
كنولوجيا العاكس تب تتمتعالتي  ،R-410Aالعالية. وبناء على ذلك، تحول السوق إلى تكنولوجيا  لمحيطالحيز احرارة 

ليون ليون األصنعون المح. وبدأ المصالطاقةاستخدام لكفاءة الدنيا معايير الالمتاحة بسھولة التي يمكن أن تلبي متطلبات 
السوق في  لتنافس على حصةمن أجل ا R-410A المادة ن في تصنيع أو استيراد الوحدات القائمة علىووالمستورد

وال من أشركة  ). وفي ظل ھذه الظروف، زادتالمتحدةالمنطقة (أي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
 تبالتالي خفض، وھاتصنيعي خط باستخدام المعدات الموجودة بالفعل ف R-410A المادة القائمة علىتصنيع الوحدات 

  .22 -الھيدروكلوروفلوروكربونھا من الوحدات القائمة على إنتاج

د زالة المواإدارة إل تهالھواء في خط فييتکأجھزة صناعة  ليتحو يدرجأول بلد في المنطقة  نيالبحر کان  .12
وتتمتع  دروسةم. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجھه شركة أوال في عدم وجود بدائل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
المناسبة  للمكابس التجاريتوافر محدودية ال وخاصة، إليھا للتحويلمنخفض عالمي على إحداث احترار  درةبالق

ت نولوجياكلتحديد الت تجرىالعالية. وال تزال التجارب واالختبارات التي  المحيطالحيز حرارة لظروف درجات 
ى عللقدرة العالية، في إطار مشروع تعزيز غازات التبريد ذات ا المحيطالحيز حرارة المناسبة لظروف درجات 

 الية،الع المحيط الحيز حرارةف الھواء في البلدان ذات درجات لقطاعات تكييمنخفض عالمي إحداث احترار 
PRAHA-II،  .يستغرقإجراء المزيد من التحسينات واالختبارات ولكن الحكومة قدرت أن ذلك س وجاريمستمرة 

 ات أخرى.بضع سنو

 فيصلة المنفت تنظر الحكومة في إمكانية تحويل خطوط اإلنتاج للوحدا لمنظرا للتحديات المذكورة أعاله،  .13
ذه دي في ھمن منظور تقني واقتصا -منخفض عالميالقدرة على إحداث احترار تتمتع بأوال إلى تكنولوجيا  شركة

  األصل. يف خطط له حسبما  - المرحلة الزمنية وفي ظروف السوق اإلقليمية الراھنة

 التفاقلالمقترح  التغيير

 اتفاقھا الخاصأعادت حكومة البحرين النظر في جميع الخيارات المتاحة في ضوء االلتزام بموجب    .14
ومنظمة األمم المتحدة (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  رأى. وبعد التشاور مع ھذه الصناعة، المرحلة األولىب

ون اإلضرار بالصناعة المحلية ھو د متثالأن الخيار المفضل واألصح لتحقيق أھداف اال (اليونيدو) ناعيةللتنمية الص
مشروع تعزيز غازات التبريد التجارب في إطار  من مكين من االنتھاءتمن أجل التأجيل مشروع التحويل لمدة عامين 

المحيط  الحيز الھواء في البلدان ذات درجات حرارةلقطاعات تكييف منخفض ذات القدرة على إحداث احترار عالمي 
على إحداث قدرة بال تتمتعأوال، وإيجاد عناصر مناسبة للتحول إلى تكنولوجيات شركة وفي  PRAHA-II العالية،

المناسبة  رييوضع المعاو ،یالمرحلة األول ذيالزخم في تنف یعل ظللبلد بالحفا سيسمح ذلك. منخفض عالمياحترار 
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 ةيعندما تبدأ الصناعة المحل بشكل جيداإلطار الفني والمؤسسي  إنشاءضمان من أجل  نييلفنا واعتماد بيتدروإجراء 
التغيير المقترح  سيبقي. الوقت نفسفي  منخفض عالمياحترار  تتمتع بالقدرة على إحداث اتيتکنولوج یفي التحول إل

الشرائح لمدة باقي نفس مستوى التمويل، ولكنه سيؤجل و 2020في المائة بحلول عام  39 وقدره هفسنھدف التخفيض 
 أدناه. 2سنتين، على النحو المبين في الجدول 

لمواد امن خطة إدارة إزالة  یلمرحلة األولالخاص باألف من االتفاق  -2 لييلتذلالمقترح  التعديل  -2 الجدول
  *ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

والستينحسبما اعتمد في االجتماع الثامن 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيلالصف

1-1 جدول بروتوكول  
مونتريال الزمني 

الوارد في للتخفيض 
المرفق جيم، مواد 
الفئة األولى (طن 

من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

n/a 51.90 51.90 46.71 46.71 46.71 46.71 46.71 33.74 

1-2 إجمالي االستھالك  
المسموح به في 

المرفق جيم، مواد 
(طن الفئة األولى 

من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

 

n/a 51.77 51.77 46.58 46.45 45.39 43.54 37.27 31.66 

2-1 تمويل الوكالة المنفذة  
الرئيسية (اليونيب) 

(دوالر المتفق عليه 
 أمريكي)

120,000  145,000  125,000  55,000  25,000 

2-3 تمويل الوكالة المنفذة  
المتعاونة (اليونيدو) 

(دوالر المتفق عليه 
 أمريكي)

549,455    936,646  720,384  132,500 

3-1 إجمالي التمويل  
(دوالر  المتفق عليه

 أمريكي)

669,455  145,000  1,061,646  775,384  157,500 

  

 التعديل المقترح لالجتماع الثمانين

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 **2014 2012 التفاصيل الصف

جدول  1-1
بروتوكول 

مونتريال الزمني 
الوارد للتخفيض 

في المرفق جيم، 
مواد الفئة األولى 
(طن من قدرات 

فاذ ا

n/a 51.90 46.71 46.71 46.71 46.71 46.71 33.74 33.74 33.74 33.74 

إجمالي  1-2
االستھالك 

المسموح به في 
المرفق جيم، 

مواد الفئة األولى 
(طن من قدرات 

استنفاذ 
أل

n/a 51.77 46.58 46.45 45.39 43.54 37.27 31.66 31.66 31.66 31.66 

تمويل الوكالة  2-1
المنفذة الرئيسية 

المتفق (اليونيب) 

120,000 145,000 0 0 0 0 125,000 0 55,000 0 25,000 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 
 
 

6 

(دوالر عليه 
 أمريكي)

تمويل الوكالة  2-3
المنفذة المتعاونة 

المتفق (اليونيدو) 
(دوالر عليه 

 أمريكي)

549,455 405,000 0 0 0 0 936,646 0 720,384 0 132,500 

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه 

 (دوالر أمريكي)

669,455 550,000 0 0 0 0 1,061,646 0 775,384 0 157,500 

 ألف دون تغيير. -2الجزء اآلخر من التذييل  يبقى* 
 .2016إال في عام  2014المقررة أصال لعام  ةيالثان حةيالشر یالموافقة عل تمت** لم 

 

ھداف أ قيتحق یالحکومة عل سيساعدمما  ة،يدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ یالطلب عل قليمن المتوقع أن  .15
 .3في الجدول  نيمبعلى النحو ال، 2019أوال في عام شركة  لياالمتثال قبل تحو

  *نيفي البحر المستقبليةوالتوقعات  دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ   -3 الجدول
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 القطاع

 n/a 51.90 51.90 46.71 46.71 46.71 46.71 46.71 33.74  ن)أھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاذ األوزو
  المبلغ عنه وتوقعات الطلب في المستقبل ناستھالك الھيدروكلوروفلوروكربو

ف في قطاع تصنيع معدات التبريد وتكيي 22 -نالھيدروكلوروفلوروكربو
  الھواء (طن متري)

812 504 490 470 495 405 375 350 300 

 275 275 275 275 233 296 323 377 219  الخدمة (طن متري) في قطاع 22 -نالھيدروكلوروفلوروكربو
 0 0 1 2 6 3 12 10 6  ري)المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى في قطاع الخدمة (طن مت

 31.63 34.38 35.86 37.62 40.42 42.46 45.64 49.04 57.32 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع 
 .2020إلى عام  2017البيانات المتوقعة من عام و، 2016إلى عام  2012* بيانات البرنامج القطري من عام 

 تعليقاتال

 تقنيةال المسائل

 طن 812قد انخفض من  عيفي قطاع التصن 22- دروکلوروفلوروکربونيالحظت األمانة أن استھالك الھ .16
 فييتک ايفي المائة) وأن تکنولوج 30(انخفاض بنسبة  2016في عام  یمتر طن 495 یإل 2012في عام  یمتر

تم تحويل القدرة التصنيعية  ا، وتساءلت عما إذR-410A المادة یإل 22-دروکلوروفلوروکربونيالھواء تتحول من الھ
شركة أن  اليونيب. وأوضح المواد الھيدروفلوروكربونيةأوال إلى شركة في  22- باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

 / R-410A المادةو 22 -دروکلوروفلوروکربونيالھ یعل القائمةالھواء  فييإنتاج وحدات تک یالقدرة علب تتمتعأوال 
R-407C أغلبيةکانت  ة،يدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ ما قدمتندالمشروع. وع ميمنذ تقد 

 كانت دروفلوروکربونيالھ ین الوحدات القائمة علأل، 22- وروفلوروکربوندروکليالھ یاإلنتاج للمعدات القائمة عل
القائمة على  لوحدات. وفي السنوات األخيرة، زاد إنتاج افقط محدودة وبكمياتأوامر خاصة ب تنتج
السوق. ولم يحدث أي تحويل في خطوط اإلنتاج؛  الموجودة في وحداتتلك التوافق مع كي تل دروفلوروکربونيالھ

معدات تكييف الھواء القائمة على ولدى الشركة مجموعتان من المعدات وتمكنت من استخدام نفس الخطوط إلنتاج 
مصنعي المعدات األصليين أوال لوتنتج شركة . R-410A / R-407C المادةعلى  أو 22- دروکلوروفلوروکربونيالھ

 باستخدامينتج  المنفصلةلوحدات اخط تصنيع ومازال  متھا التجارية الخاصة بھا.عاللوكذلك  يناألخر
  متوقع في الخطة األصلية.ال حسب ،ولكن بقدرة مخفضة 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

على إحداث احترار القدرة التي تتمتع بتكنولوجيات العن التقدم المحرز في اختبار  أيضاواستفسرت األمانة  .17
كان قد بدأ للتو. أما  والمنفصلةأوال للوحدات المركزية شركة بأن االختبار في اليونيب . وأفاد منخفض عالمي

منخفض مشروع تعزيز غازات التبريد ذات القدرة على إحداث احترار عالمي الختبارات التي أجريت في ا بخصوص
تأخير في تحسين  وجد، PRAHA-II عالية،المحيط ال الحيز لقطاعات تكييف الھواء في البلدان ذات درجات حرارة
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، وتنتھي 2017إال في أواخر عام  التحسينمن المقرر البدء في أعمال  کنيالتعاقد. ولم  مشاكلبسبب  األولية النماذج
متاحة في النصف الثاني من عام  التصميمات وتحسينالتجارب  یعل قاتي. وستکون التعل2018في منتصف عام 

. 2019في عام  ليالثالثة وبدء التحو حةيالشر ميسبب اقتراح الحکومة تقدکان ھذا الجدول الزمني جزءا من و. 2018
من أجل  ةيالتجار اتيالمکونات بالکم لتأمينالثالثة  حةيالشر ميالتجارب وتقد إكمال نياستخدام الوقت ب تميوسوف 

 .ليالتحو ةيعمل ليتسھ

 ميدتق تمين أ یستستمر األنشطة في قطاع الخدمة إل ة،يالحال ليالتموتوافر موارد ب هأن اليونيبوأوضح  .18
بلغ من الم کييأمر دوالر 137,000 قدره تم صرف مبلغ( ذيالتنف یذلك عل ؤثري، دون أن 2019 عام حةيشر
دوالر  128,000 قدره مبلغ فر، ومازال يتوکييدوالر أمر 265,000 وقدرهلليونيب اآلن  یحتالمعتمد جمالي اإل

 قط).فختبار االو الستصالح وخط تجريبانشاء مركز إل المعتمدةليونيدو، كانت األموال ا وبخصوص؛ أمريكي

فاذ تجاري، وإنالتي يمكن توفيرھا بالكم ال المكابس وخاصة، اتمحدودية توافر المكونأن األمانة  والحظت .19
ترار ى إحداث احعلتأخير التحول إلى تكنولوجيا ذات قدرة الطاقة، ھي السبب في استخدام لكفاءة الدنيا معايير ال

لفعل إلنتاج با بيعھايتم  R-290 القائمة على المادة العاكس مكابس. ومع ذلك، الحظت األمانة أن منخفض عالمي
ي لطاقة فاكفاءة استخدام الصارمة ل الشروطفي بلدان أخرى. وعالوة على ذلك، يبدو أن  تكييف الھواءوحدات 
لمعدات القائمة من ابشكل أسھل  R-90 القائمة على المادة المعدات استستوفيھالمحيط العالية الحيز حرارة ت درجا
  .R-410A المادة على

ة التنافسي تكيف السوق والقدرةلق أيضا إزاء القدرة على أن شركة أوال تشعر بالقاليونيب أيضا  وذكر .20
. R-410A ادةالم تكنولوجيامع بالمقارنة منخفض عالمي على إحداث احترار االقتصادية للتكنولوجيا ذات القدرة 

باستخدام أو  R-410A باستخدام المادةن الشركات المصنعة األخرى في المنطقة تنتج إما أل ونظرا
ذات قدرة  حصتھا السوقية إذا تحولت إلى تكنولوجيا من فقدان شركة أوال ، تخشى22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ألمانةا والحظت. السوق ه فيبسبب ارتفاع تكلفة المنتج الجديد وعدم قبول منخفض عالميإحداث احترار  على
ت، ذا الوقھفي السوق في  منخفض عالميعلى إحداث احترار التحدي المتمثل في إدخال التكنولوجيا ذات القدرة 

من لتحويل اتأخير  منفائدة  وجود وترى ،حتى اآلناألموال المخصصة لمشروع التحويل  عدم اعتماد أيضاوالحظت 
ت لقطاعا منخفضمشروع تعزيز غازات التبريد ذات القدرة على إحداث احترار عالمي نتائج إتاحة لسماح بأجل ا

أكبر من  ر قدريوبالتالي توف PRAHA-II المحيط العالية، الحيز تكييف الھواء في البلدان ذات درجات حرارة
 في المنطقة. وخاصةوضوح السوق، 

ير بيئي سيؤدي إلى تأث معدات تكييف الھواءإلى أن تأجيل تحويل خطوط تصنيع  أيضااألمانة  وأشارت .21
 ليتأج سمحسي. ومع ذلك، الھيدروفلوروكربونسيتم تصنيع وتركيب المزيد من المعدات القائمة على ألنه سلبي، 

ر عالمي احترا اثقدرة على إحدذات  ايتکنولوج یأوال إلشركة في  ةيالقدرة الصناع بتحويل هالمشروع بدال من إلغائ
األمانة  . وأشارتةيئيمن المنافع الب ديمزال یإل ةينھاالفي  ؤدييالسوق، مما  في اھالوقت لقبول منحي، مما منخفض

غطي مشروع ي. و22- دروکلوروفلوروکربونيفئة من المنتجات التي تستخدم الھ 12 ھايأوال لد شركة  أن یإل ضايأ
لمائة من إجمالي في ا 27، وھو ما يمثل المنفصلة فقطالتحويل في المرحلة األولى أربعة أنواع من وحدات التكييف 

 ثلقدرة على إحدااذات  ايھذه الفئات األربع التکنولوج ليتحو سوف يجيز ، نفذ). وإذا 2012االستھالك (بيانات عام 
 ريالتأثو لشركةافي  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ نحو إزالة ايالتکنولوج هيتوج حدديومنخفض، احترار عالمي 

 السوق في المنطقة. یعل

 بروتوكول مونتريالفي الرقابة لھدف  االمتثال

استھالك  وتحويل، دروکلوروفلوروکربونيلھلالمتوقع  الحکومةاستھالك  بناء على .22
في إطار خطة إدارة إزالة المواد  تنفيذھا یواألنشطة الجار، R-410A المادة یإل 22- دروکلوروفلوروکربونيالھ
امتثال البلد للخطر مع  يعرضلن  ذيفالتن تأخيروالحصص)، ترى األمانة أن  صي(التراخ ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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الحکومة  أوفت ل،يالتمو حةيشر ليذلك، رغم تأج یباإلضافة إلل واتفاقه مع اللجنة التنفيذية. بروتوكول مونتريا
 .اليباالمتثال لبروتوکول مونتر بالتزامھا

  التفاقفي ا تغييرات

رحلة الممتدة للم ذيوفترة التنف المعدل ليجدول التموكي يبين ألف من االتفاق ل -2 ليياألمانة التذ سوف تحدث .23
أن االتفاق  بينتلكي   دةيجدال 16فقرة ال وأضيفت. ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول

 یعل ،نيوالست في االجتماع الثامن ةيذيواللجنة التنف نيحکومة البحر نيبالمبرم محل االتفاق  حليالمحدث سوف 
 .ينالثماناع لالجتم النھائي ريالکامل بالتقر المعدلاالتفاق  وسيرفق. قةيفي المرفق الثالث بھذه الوث نيالنحو المب

 توصيةال

 التنفيذية في:قد ترغب اللجنة  .24

واد من خطة إدارة إزالة الم یاالتفاق الخاص بالمرحلة األول تعديلعلما بطلب  اإلحاطة  )أ(
  ن؛يحکومة البحر نيابة عن اليونيب الذي قدمه للبحرين ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  على النحو الوارد في المرفق الثالث بھذه الوثيقة. المعدلالموافقة على االتفاق و  )ب(

ك لشيلي (التحقق من استھال ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألولالمرحلة 
 )2016لعام  دروکلوروفلوروکربونيالھ

 خلفية

المواد  التحقق من استھالك ريتقر لي،يحکومة ش نيابة عن بي،يوئندي(ب)، قدم ال79/15لمقرر ل وفقا .25
 .نيفي االجتماع الثمان فيهللنظر  2016لعام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 قالتحق تقريرو ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ

استنفاد  طن من قدرات 63,33 قدره ةيدروکلوروفلوروکربونيعن استھالك المواد الھ لييأبلغت حکومة ش .26
 وقدرهلھدف في المائة من ا 20أقل بنسبة  ووھ ال،يمن بروتوکول مونتر 7بموجب المادة  2016األوزون في عام 

ي المائة من خط ف 27,5 أقل بنسبةو ة،يذيالتنف جنةمع الل همن قدرات استنفاذ األوزون المحدد في اتفاقطن  78,75
 فيلقطاع استھالك ا اناتيب ضايطن من قدرات استنفاذ األوزون. وقدمت الحکومة أ 87,5 وقدره المحدداألساس 

 .7الواردة في المادة  اناتيمع الب توافقيالذي  2016البرنامج القطري لعام  ذيتنف ريتقر

موجب بالحکومة عنه الذي أبلغت  دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ 2016التحقق لعام  ريأکد تقر . 27
 ،ديرالتص/  راداالستي لترخيصوجود نظام قوي  ضايأ ريالتقر وبينالبرنامج القطري.  ذيتنف ريوفي تقر 7المادة 

 .ةيدروکلوروفلوروکربونيھالمواد الإزالة أھداف  من تحقيقشيلي  سيمكنوأن نظام الحصص 

 توصيةال

م في عا ةينوکربودروکلوروفلوريفي اإلحاطة علما بالتحقق من استھالك المواد الھ ةيذيقد ترغب اللجنة التنف .28
من  المقدم ) لشيلي،ی(المرحلة األول ةيدروکلوروفلوروکربونيجزء من خطة إدارة إزالة المواد الھبصفته  2016

 .بييوئنديال
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إلى  م تحويلھاتالتي  الشركاتمن قبل مرتفع عالمي على إحداث احترار المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة  االستخدام
  )بي)ليوئندي(ا في كوبا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منخفض عالميعلى إحداث احترار تكنولوجيا ذات قدرة 

 خلفية

من  یالثالثة من المرحلة األول حةيالشر یقدمت حکومة کوبا طلبا للموافقة عل ن،يفي االجتماع السابع والسبع .29
 ثانيورالبولي ي وةرغل تلقي شركتين مصنعتينرغم  هأنيبين  3ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

، منخفض (تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه) عالميإحداث احترار  یقدرة علذات  ايتکنولوج یإل ليلتحومن أجل امساعدة 
 - الھيدروفلوروكربونمن  خليط( مرتفع عالميقدرة على إحداث احترار  ذاتتكنولوجيا  مؤقتاحاليا  انتستخدم

365mfc  227-الھيدروفلوروكربونوea (ن التكنولوجيا المختارة غير متوفرة وال توفر أداء العزل المطلوب. أل
مساعدة الحکومة  االستمرار في في جملة أمور،، اليوئنديبيمن  ةيذيطلبت اللجنة التنف حة،يالشر یعل فقةالموا وعند
 ايتکنولوجال، واإلبالغ عن حالة استخدام منخفض عالمياحترار  إحداث یالقدرة علذات  ايتکنولوجال تقديم تأمينفي 

القدرة على تتمتع بأخرى  ايتکنولوجاالستعمال الكامل لأو  األصلية ايالتکنولوج ارياخت تمي یالمؤقتة في کل اجتماع حت
 .4الشركاتوتحويل منخفض عالمي إحداث احترار 

 لنظم القائمةل(فريارك) وجدت موردا  ىبأن إحدى شركات الرغاواليوئنديبي (ب)، أفاد  77/50لمقرر ل وفقا .30
قائمة ولوجيا الالتكن ستكون أكبر من تكلفة التحويل إلى ن تكلفة التحويلأل؛ هعلى الھيدروكربون والمعدات المرتبطة ب

 يةالثان شركةبالتعلق ي. وتجري حاليا عملية شراء المعدات. وفيما الالزمالتمويل المشترك  الشركةستوفر وعلى المياه، 
لوجيا (تكنو نخفضم عالمياحترار ث على إحداالقدرة ب التي تتمتعالبحث عن مورد للبدائل  اليوئنديبي، يواصل (إيدا)

 ).الھيدروفلوروأوليفينأو  ياهبالم اإلرغاء

 تعليقاتال

ذات  لتكنولوجيااتأمين إمدادات  في الشركتينلمساعدة اليوئنديبي أشارت األمانة إلى الجھود التي يبذلھا  .31
م نظلمعدات وا ءيتم شراه سأناليوئنديبي فريارك، أكد شركة . وفي حالة منخفض عالميعلى إحداث احترار القدرة 
طة المخلوات روكربونسيواصل اإلبالغ عن الحالة أثناء عملية التحول إلى الھيداليوئنديبي في الصين وأن  تالبوليوال
اليوئنديبي  ذكر، اشركة إيد. وفي حالة 2018أن التحويل سيكتمل خالل النصف الثاني من عام اليوئنديبي قدر و. سابقا
بب حجم آلن بسحتى ا اھتماما ، ولكن لم يظھر أي موردالنظم في البرازيل وبنما تشركامع  مشاورات ه تم إجراءأن

الت، لة التحوية عن حااالتصال بالموردين المحتملين وتقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذياليوئنديبي . وسيواصل الشركة
 حسب الطلب.

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .32

الجھود و ديبي)(اليوئن التقرير الذي قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائيإلى التقدير اإلشارة مع   )أ(
 يلشركت فضمنخ عالمياحترار  تتمتع بالقدرة على إحداثتيسير توفير تكنولوجيا من أجل المبذولة 
 في كوبا؛وإيدا فريارك 

ذات  لةيالبد ايإمدادات التکنولوج لتأمينمساعدة حکومة کوبا  باالستمرار في بييوئنديمطالبة الو  )ب(
في قطاع  الشركتين ليعن حالة تحو ريتقر ميمنخفض، وتقداحترار عالمي  القدرة على إحداث

 .(ب) 77/50لمقرر ل وفقا الرغاوى

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39الوثيقة    3
  .(ب) 77/50لمقرر ا   4
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 بييدوئني(ال )سنويلامرحلي ال ريتقرالللھند ( ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
 )األلمانية والحكومة واليونيب

 خلفية

 ذيالمرحلي السنوي عن تنف ريالتقر ة،يسيالوکالة المنفذة الرئ هبصفت ،نيابة عن الحكومة الھندية بييوئنديقدم ال .33
من خطة إدارة إزالة المواد  یمن المرحلة األول رةيالثالثة واألخ بالشريحةبرنامج العمل المرتبط 

  (أ). 75/29لمقرر ل وفقا 5ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

استنفاد  طن من قدرات 1,014,48 قدره ةيدروکلوروفلوروکربونيأبلغت الحکومة عن استھالك المواد الھ .34
 ةيوفلوروکربوندروکلوريفي المائة من ھدف خطة إدارة إزالة المواد الھ 30أقل بنسبة  و، وھ2016 األوزون في عام

س المحدد ن خط األسامفي المائة  37بنسبة  وأقل، 2016ات استنفاد األوزون لعام من قدر طن 1,447.38 وقدره
نامج البر ذينفت ريتقرفي استھالك القطاع  اناتيطن من قدرات استنفاد األوزون. وقدمت الحکومة ب  1,608.20وقدره

 .اليمن بروتوکول مونتر 7المبلغة بموجب المادة  اناتيمع الب تتوافق التي 2016القطري لعام 

 ةينوکربودروکلوروفلوريمن خطة إدارة إزالة المواد الھ رةيالثالثة واألخ حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 ثانيورالبولي ي وةتصنيع رغ قطاع

 ةي(ثمان کلوبنتانيالس یإل یالممولة في إطار المرحلة األول 15 وعددھا الرغاوى شركات عيتحولت جم .35
المتصلة  ألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلةتصنع واثنتان  ة،يالمنزل ديعزل لمعدات التبرالرغوة تصنع 

طن من قدرات  61,269)، وأنجزت إزالة المنفصلة ألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلةتصنع وخمسة 
وتنتظر خمس من ھذه  .2015 كانون الثاني /ريناي 1ب بحلول 141-دروکلوروفلوروکربونيمن الھ 6استنفاد األوزون

 أجراهلتحقق من إنجاز المشروع الذي لاالستعراض التقني الحكومة جري المعلقة حتى ت األخيرة دفعتھاالمؤسسات 
 .وتصدق عليه خبير استشاري مستقل

من  ةيخال باتيترک طورتنظم التي  شركة 15 یإل الفنيةذلك، قدمت المساعدة  یباإلضافة إل .36
و  1100 -عامل تضخيم الرغوة) و1233zd(E) -الھيدروفلوروأوليفين تعتمد على دروکلوروفلوروکربونيالھ

 وافرن بشرط  تلشركات رغوة البولي يوريثا الالتي يمكن منحھا، المخلوط سابقا السيکلوبنتان و ليثيفورمات الم
 الظروف التجارية المناسبة.

 التمكينية األنشطة

لقطري االدليل  ھا، بما فيمخدرات، وضعت مواد تدريبوال والرسومللجمارك بالتعاون مع األكاديمية الوطنية  .37
 /ي ديسمبرف تشرنالتي  بشأن اللوائح الوطنية لرصد ومراقبة إنتاج واستعمال المواد المستنفدة لألوزون في الھند،

ائل ذات البد عن؛ ونظمت حلقة عمل فردا 48 بمشاركةالمدربين  تدريبل عمل ونظمت حلقتا ،2016 كانون األول
 اء.لقطاع البن منخفض أو التي ال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق عالمياحترار لى إحداث القدرة ع

                                                 
في االجتماع الخامس  الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على المرحلة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد     5

 100,694 بقيمة كالةالودوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم  1,438,490دوالر أمريكي تتألف من  1,858,200والسبعين بتكلفة إجمالية قدرھا 
الر دو 199,440و  ،لليونيبدوالر أمريكي  10,478 بقيمة الوكالةدوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم  86,160و لليوئنديبي دوالر أمريكي 

  .ةلمانياألحكومة لل أمريكيدوالر  22،938 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي
  ب.141- طن من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوركربون 8,36باإلضافة إلى ذلك، أزالت شركة واحدة غير مؤھلة    6
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  األنشطةباقي 

 :2017بحلول نھاية عام  إنجازھابدأت األنشطة التالية ومن المتوقع  .38

)، یکيأمر دوالر 1,548,490( الباقيةالشرکات الخمس  یالصرف عل :ثانيورالبولي ي وةقطاع رغ  )أ(
ية من الخال التويبولال وإيضاحالمعدات  فواتير ميالنظم (أي تقد لشركات الفنيةمن المساعدة  والمزيد

 رالدو 880,594 لة،يفي حاالت قل النھائيين نمستخدميلل ةيدروکلوروفلوروکربونيلمواد الھا
 ،)یکيأمر

 وحلقة )،کييدوالر أمر 21,400( الفنيين بيتدررصد برامج  االستمرار في :ديقطاع خدمة التبرو  )ب(
افي إض بيتدرو)، کييدوالر أمر 21,400واالستصالح ( التدويراالسترداد وإعادة  زيعمل لتعز
ل إضافية وحلقة عم)، کييدوالر أمر 12,000( ةيالھند الحديدية والسككخدمات الدفاع  لعاملين في
حلقة و)، أمريكيدوالر  23,000المدربين في معھد حكومي للتدريب الصناعي (لتدريب أو حلقتين 

 )؛أمريكيدوالر   10,000شركاء التدريب (لعمل واحدة لبناء قدرات 

 وإدخال)؛ أمريكيدوالر  92,500بناء القدرات في مجال السياسات واإلنفاذ ( األنشطة التمكينية:و  )أ(
نموذج والھيدروكلوروفلوروكربون دمج التصميم الخالي من من أجل على قوانين البناء  تعديالت

 لألوزون المستنفدة دالموا مسائلشمل كي تالمعمارية لالھندية لكليات تعديل المناھج الدراسية 
 ).دوالر أمريكي 147,240وأنشطة التوعية ( )أمريكي دوالر 21,000(

 صرف األموال مستوى

في المائة)  85(أمريكي  دوالر 18,010,812 قدره ، تم صرف مبلغ2017 آب /أغسطس حتى .39
 مريكيأ الردو 1,851,960، و أمريكي لليونيبدوالر   281,542، ودوالر أمريكي لليوئنديبي  15,877,310(
   .4لجدول على النحو المبين في اأمريكي دوالر   21,294,490المعتمد وقدره مبلغالمن ) ةلمانياألحكومة لل

  للھند ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یللمرحلة األولمالي  ريتقر   -4 الجدول
 الصرف (%) نسبة المصروف (دوالر أمريكي) المعتمد (دوالر أمريكي) الوكالة

 86 15,877,310 18,438,490 اليوئنديبي
 33 *281,542 861,600 اليونيب

 93 **1,851,960 1,994,400 الحكومة األلمانية
 85 18,010,812 21,294,490 المجموع

بدال من تزامات لاالينت بسابقا  التي وردتدوالر أمريكي) ألن تلك التقارير  530,800باالجتماع السابع والسبعين ( المقترنليونيب ل الصرف* انخفض 
  صحيح.رقم الصرف الحالي والمدفوعات. 

  صحيح.رقم الصرف الحالي والجتماع السابع والسبعين. ا ةلمانياألحكومة الف الذي أبلغت عنه ** حدث خطأ غير مقصود في الصر
 
 تعليقاتال

ل ظطن من قدرات استنفاد األوزون)  1,014.48( 2016عام في استھالك الھند  رغم أنالحظت األمانة  .40
 20بنسبة  زيادةطن من قدرات استنفاد األوزون)، کانت ھناك  1,447.38( اليمن ھدف بروتوکول مونتر اريکثأقل 

أنشطة اإلزالة في قطاع تنفيذ  رغم 2015بعام  مقترنةب 141- دروکلوروفلوروکربونيفي المائة في استھالك الھ
 18ساري المفعول لمدة  تم بترخيصب  141- دروکلوروفلوروکربونيالھ راديأن است بييوئنديأوضح الو. الرغاوى

أھداف اإلزالة والتزامات  ھايف تراعىالتي  ،ةيوحدة األوزون الوطن توصيات یحکومة الھند بناء عل أصدرتهشھرا 
 عددتتعلق ب یفي المرحلة األول ليأن مشروعات التحو یعل بييوئنديبروتوكول. کما شدد ال اليمونتر باالمتثال بموج

األمانة  وإذ تالحظ .ةيفي المرحلة الثان معالجتھامن الشرکات ستتم  ديالعد يوجد هالرغاوى فقط، وأن عيتصن شركة 15
يمكن منح ترخيص في سنة واحدة ولكن قد يحدث لذلك شھرا،  18ن تراخيص المواد الخاضعة للمراقبة صالحة لمدة أ
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فس اإلطار الزمني مثل االستھالك في السنة الالحقة، اقترحت أن تنظر الحكومة في استخدام نظام للترخيص يستخدم ن
 يقصد به تمكين سنة تقويمية واحدة. الذي نظام الحصص

ه ننظرا ألو. نالثماني(أ)، كان من المقرر تقديم تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع  75/29وفقا للمقرر  .41
 2017 ون األولكان /ديسمبر 31 حتى، طلبت حكومة الھند تمديد المرحلة األولى عدد من األنشطة جاري االنتھاء من

  ذا الطلب.مانة ھ. وفي ضوء التقدم المحرز، تؤيد األالحادي والثمانينإلى االجتماع  عشروتقرير إنجاز المتقديم و

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .42

المواد  من خطة إدارة إزالة یالمرحلة األول ذيتنف عن 2016المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر  )أ(
 بي؛يوئنديال هي قدمذفي الھند، ال ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 یللھند حت ةيکربوندروکلوروفلورويمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یمدة المرحلة األول تمديد یالموافقة علو  )ب(
 قدميوع؛ وأن لتنفيذ المشر آخرن يكون مفھوما أنه لن يطلب تمديد ؛ على أ2017کانون األول  /سمبريد 31
 .نالحادي والثمانياالجتماع  یإنجاز المشروع إل ريتقر

  

السنوي)  مرحليالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا (التقرير ال
  (اليوئنديبي، اليونيدو، البنك الدولي، وحكومة أستراليا)

 خلفية

الرئيسية، التقرير بالنيابة عن حكومة إندونيسيا، قدم اليوئنديبي إلى االجتماع الثمانين، بصفته الوكالة المنفذة  .43
المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والنھائية لخطة إدارة إزالة المواد 

 (د).76/47تمشيا مع المقرر  7الھيدروكلوروفلوروكربونية

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

د الموامن  األوزون دمن قدرات استنفاطن  244.66استھالك بمقدار  عنأبلغت حكومة إندونيسيا  .44
لمواد افي المائة عن ھدف خطة إدارة إزالة  33، وھو يقل بنسبة 2016 في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة  39 ، ويقل بنسبة2016لعام  األوزون دطن من قدرات استنفا 363.51الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
ك القطاع . وقدمت الحكومة بيانات استھالاألوزون دطن من قدرات استنفا 403.9عن خط األساس المحدد البالغ 

من  7مادة بما يتسق والبيانات المبلغ عنھا بموجب ال 2016بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 
  بروتوكول مونتريال.

 كربونيةفلوروير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروالتقر

، 32- مؤسسة تبريد وتكييف ھواء كانت تشارك في المرحلة األولى لتحويل الھيدروفلوروكربون 20من بين  .45
قبل تنفيذ تحويلھا  32-وكربونما زالت ثالث مؤسسات تنتظر تحسن السوق للمعدات التي تستخدم الھيدروفلور

                                                 
لفة إجمالية تمت الموافقة على الشريحة الثالثة والنھائية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السادس والسبعين بتك 7

ليوئنديبي، ريكيا لدوالرا أم 67,583دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  901,102دوالر أمريكي، تتألف من  1,260,461قدرھا 
  دوالرا أمريكيا للبنك الدولي. 20,356دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  271,420و
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مؤسسة تحويل معداتھا، على الرغم من أن مؤسسة واحدة (بناسونيك) تصنّع معدات بالتكنولوجيا المتفق  17وأكملت 
الباقية، قامت ثماني مؤسسات كبيرة ومتوسطة الحجم بتصنيع نماذج  16عليھا. ومن بين المؤسسات البالغ عددھا 

، بينما الثماني المتبقية وھي مؤسسات صغيرة الحجم ھي مؤسسات تجميع 32-كربونلمعدات تستخدم الھيدروفلورو
 .32-تعمل بناء على طلبات العمالء؛ وحتى تاريخه، لم يستلم أي طلبات للمعدات التي تستخدم الھيدروفلوروكربون

ذ اني بتنفينظم ث وفي قطاع الرغاوي، تم تسليم المعدات إلحدى بيوت النظم ويجري تركيبھا حاليا؛ ويقوم بيت .46
بريد وستستمر . وبدأت األنشطة في قطاع خدمة الت2018أشغال مدنية مع استھداف مشتريات المعدات في بداية عام 

تنفيذ  من طرائق نتھاءخالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويجري حاليا اال
يذ ي دعم تنففشروع ناھج التدريب والقيام بأنشطة التوعية. وستستمر وحدة إدارة المبرنامج رعاية المنتج، وتحديث م

ت مع شاوراخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد تقرير التحقق، وإجراء م
 .2018الصناعة. ومن المتوقع أن تستكمل األنشطة للمرحلة األولى بحلول آخر عام 

 رف األموالمستوى ص

م صرف دوالر أمريكي، ت 12,692,684، من أصل المبلغ الموافق عليه وقدره 2017حتى سبتمبر/أيلول  .47
والرا د 777,208دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 7,907,973في المائة) ( 84.84دوالر أمريكي ( 10,768,554

ستراليا) على دوالرا أمريكيا لحكومة أ 168,950دوالر أمريكي للبنك الدولي، و 1,914,423أمريكيا لليونيدو، و
 .الخامسالنحو المبين في الجدول 

إلندونيسيا (بالدوالرات  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. التقرير المالي عن المرحلة األولى من 5الجدول 
  األمريكية)

  اموافق عليھالمبالغ   الوكالة
  (دوالر أمريكي)

  المبالغ المصروفة
  (دوالر أمريكي)

  معدل الصرف
(%)  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  (اليوئنديبي)

8,901,102 7,907,973 88.84 

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
  (اليونيدو) 

777,395 777,208 99.98 

 70.53 1,914,423 2,714,187  البنك الدولي
 56.32 168,950 300,000  حكومة أستراليا

 84.84 10,768,554 12,692,684  المجموع
  
  

 تعليقات 

دفھا بموجب طن من قدرات استنفاد األوزون) أقل من ھ 244.64( 2016بينما ظل استھالك إندونيسيا لعام  .48
 رات استنفادطن من قد 91.99طن من قدرات استنفاد األوزون)، حدثت زيادة بمقدار  363.51بروتوكول مونتريال (

في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون). وأوضح اليوئنديبي أن االستھالك 152.65( 2015األوزون منذ عام 
ان مؤقتا ك 2015، وأن االنخفاض الكبير المالحظ في عام 2014و 2013كان أقل بكثير عن مثيله في عامي  2015

ات المتزايدة في االنعاش االقتصادي والمخزون 2016ونتيجة للركود االقتصادي في البلد؛ ويعكس االستھالك في عام 
 المؤسسات.

ومع مالحظة أن ثالث مؤسسات للتبريد وتكييف الھواء كانت تنتظر تحسن السوق للمعدات التي تستخدم  .49
، سعت األمانة إلى الحصول على المزيد 32- قبل القيام بالتحويل إلى الھيدروفلوروكربون 32-الھيدروفلوروكربون

عن الخطوات التي تتخذ لتيسير التحويل، وتأكيد بأن المشروع سيستكمل في الوقت المحدد وأن تقرير  من المعلومات
(د). وباإلضافة إلى ذلك، 76/47بما يتمشى مع المقرر  2019إنجاز المشروع سيقدم إلى االجتماع األول في عام 
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. ومع 77/35تقديمھا تمشيا مع المقرر سعت األمانة إلى الحصول على تأكيد بأن تكاليف التشغيل اإلضافية يتم 
مالحظة التحديات المواجھة في توافر الضواغط والتحديات المستمرة في قبول السوق، شدد اليوئنديبي أن الحكومة 

؛ وأن سلسلة من حلقات العمل بشأن 32- واليوئنديبي كانا مستمران في أنشطة للتشجيع على الھيدروفلوروكربون
المستخدمة لرسم احتياجات ورش خدمة التبريد وتكييف  (MAWAS)داة رصد غازات التبريد التطبيق اإللكتروني أل

؛ وتدريب بشأن نموذج 32-الھواء، والفنيين، وغازات التبريد المستخدمة في البلد، بما في ذلك الھيدروفلوروكربون
لبدائل األخرى ذات اإلمكانية وكذلك ا 32- حاسب آلي لمبادالت الحرارة، بما في ذلك استخدام الھيدروفلوروكربون

المنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ ومنتدى للتكنولوجيا مع مشاركة موردي الضواغط والمكونات األخرى، 
وترجمة إرشادات السالمة بشأن غازات التبريد القابلة لالشتعال ودليل بشأن تعيين غازات التبريد وتصنيف السالمة؛ 

خدمة التبريد وتكييف الھواء؛ وتحديث مناھج وبرامج التدريب بشأن ممارسات الخدمة  وإعداد دالئل لمدونة سلوك
الجيدة وخدمة المعدات باستخدام بدائل خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك غازات التبريد القابلة 

معدات التبريد وتكييف الھواء التي لالشتعال. وعالوة على ذلك، يجري العمل حاليا إلعداد معيار وطني لتركيب 
 32- موردي ضواغط الھيدروفلوروكربونتستخدم غازات تبريد قابلة لالشتعال، ومن المقرر القيام بجولة دراسية لزيارة 

في الصين. وشدد اليوئنديبي أيضا على أن األنشطة التي نفذت في إطار المرحلة الثانية ستيسر أيضا قبول المعدات 
في السوق، بما في ذلك الترخيص اإللزامي لفنيي خدمة المعدات ذات غازات  32-لھيدروفلوروكربونالتي تستخدم ا

التبريد القابلة لالشتعال، واإلعداد الممكن لقواعد تھدف إلى تقليل االعتماد على غازات التبريد ذات اإلمكانية العالية 
، إذا كانت المكونات الضرورية متوافرة وزھيدة الثمن على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الھواء

 بالنسبة للمؤسسات.

المقرر  مشى معوبناء على طلب لإليضاح، أكد اليوئنديبي أن تكاليف التشغيل اإلضافية تم تقديمھا بما يت .50
 لسوقللبيع في ا 32- والحظ أن بناسونيك قد أنتج أكثر من مليون وحدة تعمل بالھيدروفلوروكربون 77/35

 .2019اإلندونيسي. وأكد اليوئنديبي كذلك أن تقرير إنجاز المشروع سيقدم إلى أول اجتماع في عام 

 توصية 

لة األولى من خطة عن تنفيذ المرح 2016قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  .51
 التي قدمھا اليوئنديبي.إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، 

رير يّة (التقاإلسالم فلوروكربونيّة لجمھوريّة إيرانوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورمن المرحلة األولى 
  المرحلي السنوي) (اليوئنديبي)

  

 خلفية

   

قّدم اليؤنديبي، بصفته وكالة منفّذة أساسيّة، بالنيابة عن حكومة جمھوريّة إيران اإلسالميّة، التقرير المرحلي   .52
خطة إدارة إزالة المواد من السنوي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة للمرحلة األولى 

  .(ب)74/43بموجب المقرر  8فلوروكربونيّةوالھيدروكلور

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةھالك است

                                                 
رابع والسبعين تّمت الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في االجتماع ال 8

دوالر أمريكي.   18,872دوالر أمريكي. زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  250,430دوالر أمريكي.، وھي تتألّف من  885,977ية قدرھا بكلفة إجمال
يف الر أمريكي.، زائد تكالدو 288,582دوالر أمريكي.، و   20,612دوالر أمريكي.، زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو البالغة  274,827لليؤنديبي، و 

 دوالر أمريكي. لحكومة ألمانيا.  32,744دعم الوكالة البالغة 
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درات استنفاذ قطنًّا من  272.98طنًّا متريًّا ( 3,943 فلوروكربونيّةوبلغ استھالك المواد الھيدروكلور .53
 عتبَر ھذايُ وبحسب ما ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وتقرير المادة السابعة.  2016األوزون) في عام 

ون ھدف في المئة ود 28ساس الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بنسبة االستھالك دون الخط األ
ة التنفيذيّة الوارد في االتفاق بين الحكومة واللجن 2017و 2016في المئة لعامي  20االستھالك السنوي بنسبة 

 2017واردات في عام كوتا ال طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون). كما يُعتبَر مجموع 342.45طنًّا متريًّا أو  4,698(
رتفع استھالك طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون) دون ھذا الھدف. بينما ا 266.00طنًا متريًّا ( 3,461 البالغ

ييف الھواء، بسبب رفع العقوبات وزيادة الطلب في قطاع التبريد وتك 2016في عام  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
ليوريتان ب نظًرا إلى استكمال المشروعات في قطاع رغاوى البو141-وروكربونانخفض استھالك الھيدروكلوروفل

  وتطبيق الرقابة الصارمة على الواردات.

ه بشكل ھا عمليواصل نظام الكوتا وإصدار التراخيص لصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وواردات .54
ات والتجھيز ألوزونتراخيص لواردات المواد المستنفذة لتُعتبر وحدة األوزون الوطنيّة مسؤولةً عن إصدار الوفاعل. 

لواردات بات االتي تحتوي على تلك المواد. كما ساھم نظام إلكتروني جديد لدائرة الجمارك في تسريع معالجة طل
 لى وارداتض حظر عيُنظَر في فرإلى ذلك، وتعزيز دقّة البيانات ومصداقيّتھا والوقاية من التجارة غير المشروعة. 
يناير/كانون الثاني  1يدخل حيز التنفيذ في  22-أجھزة تكييف الھواء المنزليّة القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

2018.  

  
  يّةوكربونالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

  

  األنشطة في قطاع تصنيع البوليوريتان
  

  األنشطة المنفَّذة ما يلي:تشمل  .55

  
): فاذ األوزونطنًا من قدرات استن 30.7(حكومة ألمانيا) (األلواح الممتدة مؤسسات في قطاع  8تحويل    .أ

طنًّا من  25.4مؤسسات انتقالھا إلى التكنولوجيا القائمة على الھيدروكربون، مع إزالة  6استكملت 
ن ب. وتوقّفت مؤسسة إضافيّة واحدة ع141- قدرات استنفاذ األوزون للھيدروكلوروفلوروكربون

شغيل ب وتضع المؤسسة األخيرة اللمسات األخيرة على الت141-استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛2017التدريجي وستستكمل المشروع مع حلول ديسمبر/كانون األول 

  
: ذ األوزون)ت إستنفاطنًّا من قدرا 88.7مؤسسة رغاوى البوليوريتان الجائسة (اليونيدو) ( 11تحويل    .ب

ا طنًّ  50.1ة لى إزالمؤّسسات انتقالھا إلى التكنولوجيا القائمة على الھيدروكربون، مّما أّدى إ 9استكملت 
، ستستكمل ب. ومن بين المؤّسسات المتبقية141- من قدرات استنفاذ األوزون للھيدروكلوروفلوروكربون

 ومؤسسة أخرى في ديسمبر/كانون األول 2017مؤسسة واحدة تحويلھا في ديسمبر/كانون األول 
  ؛2018

  

رات طنًا من قد 29.3: استُكمل المشروع، مع إزالة أنشطة في قطاع تصنيع التكييف الھوائي (اليؤنديبي)(ج) 
ى . وكانت التكنولوجيا المعتمدة قائمة عل22-استنفاذ األوزون للھيدروكلوروفلوروكربون

  أ.410-الھيدروفلوروكربون
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  قطاع خدمة التبريد والتكييف الھوائي (حكومة ألمانيا واليونيب)األنشطة في 

  

. وشملت البلد فية ة الحرارياألنشطة في ھذا القطاع شبه منتھية، تّم عرضھا في مؤتمر تكييف الھواء وتھو .56
تاجر مسلسلتي ي ريد فاألنشطة في السنوات األخيرة مراقبة نتائج إدخال تعديالت قائمة على نظام ُمحَكم في نُظم التب

ات عّدة، في مقاطع ورشة تدريبيّة إضافيّة حول الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الھواء 25كبرى، وتنظيم 
 بوتوزيع الكت وعّدة ورش عمل توعويّة حول كفاءة الطاقة والممارسات الجيّدة في قطاع التبريد وتكييف الھواء،

 الفنيّة إلى الجھات المعنيّة.

  
  صرف األموال مستوى

  

من أصل مبلغ قدره  2017. في سبتمبر/أيلول دوالر أمريكي 9,205,837 بلغ مستوى الصرف .57
  .السادس افق عليه، كما ھو وارد في الجدول. المودوالر أمريكي 9,994,338

  
 التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لجمھوريّة إيران اإلسالميّة  :6الجدول 

)دوالر أمريكيالمبلغ الموافَق عليه ( الوكالة  
دوالر المبلغ المصروف (

.)أمريكي
 معّدل الصرف (%)

 4,224,75397 4,340,246 اليؤنديبي
 2,013,42880* 2,506,277 اليونيدو

 2,744,69195 2,885,815 حكومة ألمانيا
 222,96585 262,000 اليونيب
 9,205,83792 9,994,338 المجموع

ة. الرقم الوارد في ھذه المعلومات خاطئلكن . دوالر أمريكي 2,130,000* في االجتماع السادس والسبعين، بلّغت اليونيدو عن صرف مبلغ 
 ھذا االجتماع صحيح.

 
 تعليقات

  

ف تثل ألھدازال تمتلحظت األمانة بكل تقدير تقديم تقرير شامل يُشير إلى أن جمھوريّة إيران اإلسالميّة ال  .58
نفاذ نظام إأنّه تّم ويّة؛ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة الملحوظة في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذ

إلضافيّة األولى وتعزيزه من خالل النظام االلكتروني؛ وأّن أنشطة المرحلة االكوتا وإصدار التراخيص بشكل صارم 
 31 يزال الة التّم استكمالھا. وقد أّكد اليؤنديبي أن تاريخ االستكمال التشغيلي للمرحلة األولى من خطة اإلز

د صرف الرصي ا سيتمّ كما ھو ملحوظ في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة. كم 2018 ديسمبر/كانون األول
  د األطراف.ال يُتوقَّع إعادة أي أرصدة إلى الصندوق المتعدّ ف. 2018ديسمبر/كانون األول  31المتبقّي قبل 

  

طنًا من قدرات استنفاذ األوزون  2.9أشارت األمانة إلى أن مؤسسة واحدة تستخدم  .59
أوضحت وقبل استكمال المشروع.  2016في عام  ب توقّفت عن تصنيع الرغاوى141- للھيدروكلوروفلوروكربون

حكومة ألمانيا إعادة تخصيص األموال غير المستخدمة المتبقية التي تّم تخصيصھا أصالً إلى ھذه المؤسسة 
من أجل تأمين المساعدة الفنيّة إلى عمليّات تحويل جارية أخرى في قطاع الرغاوى. بما  .)دوالر أمريكي 174,175(

.)، دوالر أمريكي 813,839في المئة من تمويل الشريحة األخيرة الموافَق عليھا ( 30أن مستوى األموال كان دون 
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  و ملحوظ في بند المرونة في االتفاق.اعتُبر ذلك تغييًرا طفيفًا في التنفيذ بات وارًدا في التقرير المرحلي، كما ھ

  

ھا التي لتدريب كلّ اأنشطة وبالنسبة إلى قطاع خدمة التبريد، استُكملت األنشطة كلّھا التي تُنفّذھا حكومة ألمانيا  .60
خر اء في أواف الھونظَّم بعض ورش العمل التي تستھدف الجھات المعنيّة بقطاع التبريد وتكيييُ سوينظّمھا اليونيب. 

  .2017كانون األول /ديسمبر

  

لمتاجر افض في بالنسبة إلى خفض التسّرب واحتمال استخدام التجھيزات ذات معامل االحترار العالمي المنخ .61
لى النظام إي أُدخلت ت التالكبرى، أشارت حكومة ألمانيا إلى أن المشروع التدليلي ولّد نتائَج إيجابيّة من حيث التعديال

جر كبير فة إلى متاإلضابف المقّر العام لسلسلتي المتاجر الكبرى المعنيّتَْين بالمشروع، من أجل منع التسّرب. فقد كيّ 
صالت ، الوآخر غير مستھدف من خالل المشروع، التجھيزات القديمة والجديدة على أساس مشورة المشروع (مثالً 

ي الوقت طبّقون فذين يُ اجر الُكبرى الالمت يالمرنة بالقطع الملّحمة والمقاييس من بين أمور أخرى). وكان تدريب إداري
نتقال إلى لى أن االإبرى الحاضر تصميم النظام الُمحكم اإلقفال محّرًكا أساسيًّا لھذا األثر. وأشار أصحاب المتاجر الكُ 

ل. لتحوّ العمليّة  ليًّاثاني أكسيد الكربون أو إلى بدائل أخرى ذات معامل احترار عالمي منخفض يقتضي أوالً عرًضا تدلي
 ىباإلضافة إل ًما،ال تزال حواجز ماليّة قائمة أمام استيراد تكنولوجيا ذات معامل احترار عالمي منخفض أكثر تقدّ و

يّة ل غالبال تزاكما غياب حلول قائمة على معامل احترار عالمي منخفض يُمكن تأمينھا على المستوى المحلي. 
ة على ُمعامل يُعتبر االنتقال إلى أنظمة قائمو. R-400سلة أو سل 22- األنظمة تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

المواد  إزالة إدارة احترار عالمي منخفض خطوة سيتّم اتّخاذھا في خالل المرحلة الثانية من خطة
 .الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

  
 توصية

  

مرحلة األولى من تنفيذ الحول  2017قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في أن تُحاط علًما بالتقرير المرحلي لعام  .62
 .يبيليؤنداخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لجمھوريّة إيران اإلسالميّة، الذي قّدمه 

  
 

  ونيدو)نوي) (اليي السالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورفلوروكربونيّة لألردن (التقرير المرحل

 خلفية

   

ي حول حلي السنوير المراليونيدو، بصفتھا الوكالة المنفّذة األساسيّة، بالنيابة عن حكومة األردن، التقرقّدمت  .63
لمقرر وجب اتنفيذ برنامج العمل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بم

  .(ج)75/60

  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةاستھالك 
  

طنًا من قدرات استنفاذ  66.88 حكومة األردن إلى بلوغ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةأشارت  .64
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في المئة دون ھدف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة  11، مّما يُشّكل 2016األوزون في عام 
طنًّا  83.0ئة دون الخط األساس الُمحّدد البالغ في الم 21و 2016طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون لعام  74.7البالغ 

ضمن تقرير تنفيذ البرنامج  2016من قدرات استنفاذ األوزون. كما قّدمت الحكومة بيانات استھالك القطاع لعام 
. يُتوقَّع أن تكون الكوتا 7، ما كان يتماشى مع البيانات الُمشار إليھا ضمن المادة 2017القطري في سبتمبر/أيلول 

  طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون. 66.40 2017قصوى لعام ال

  

 يّةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  
ييف ت التكواصلت الحكومة تنفيذ نظام إصدار التراخيص واألنظمة الوطنيّة، ال سيّما حظر تصنيع وحدا .65

زامي لتجھيزات واستيرادھا؛ ومعيار أداء الطاقة الدنيا اإلل 22-لى الھيدروكلوروفلوروكربونالھوائي القائمة ع
ا كفاءة للطاقة؛ ممّ  )، الذي يُحظّر تسويق تجھيزات دون الفئة األكثر2016التكييف الھوائي (في ديسمبر/كانون األول 

  . 22-سھّل التحّول من التكنولوجيا القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  تصنيع التكييف الھوائي
  

عن  كلّھا استكملت خطة قطاع التكييف الھوائي المؤلّفة من أربعة مشروعات فرعيّة وتوقّفت المؤسسات .66
طنًّا  10.91و 22- طنًا من قدرات استنفاذ األوزون) للھيدروكلوروفلوروكربون 8.33طنًا متريًّا ( 151.5استخدام 

. 2016وليو/تموز ب في التصنيع في ي141- فاذ األوزون) للھيدروكلوروفلوروكربونطنًّا من قدرات استن 1.2متريًّا (
اية سبتمبر/أيلول دوالر أمريكي. إلى المستفيدين في نھ 100,123يُتوقّع استكمال صرف األموال المتبقية البالغة و

 لھوائي فيتكييف ايُتوقَّع تنظيم ورشة عمل نھائيّة لتبادل التجارب بشأن تحّول المصنّعين في قطاع الكما . 2017
ن أجل مساعدة مؤسسات مستفيدة م 5أُجريت جولة دراسيّة إلى تايالند مع  إلى ذلك،. 2017الفصل األخير من عام 

 طاع تصنيعفي ق غازات المبّردة العالية الضغطالمؤسسات على التعلّم من تجارب تايالند في مجال التحّول إلى ال
   اسات.، باإلضافة إلى تصنيع مكّونات التجھيزات، بما في ذلك الكبّ ھاتجھيزات التكييف الھوائي وتصنيع

  

  مكّون المساعدة الفنيّة
  

تُغطّي  ،2016في عام ك ولمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنيّة ضابط جمار 40ورشة عمل لـ نُظّمت .67
حدات وصنيع يذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة واألوجه المرتبطة بحظر الواردات وتتنف

  .22- التكييف الھوائي القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
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ورشة  2016نظّمت وحدة األوزون الوطنيّة/وحدة إدارة المشروع ومركز التدريب المھني في مايو/أيار  .68
شھادة.  25امتّدت على ثالثة أيام للفنيّين حول صياغة أدلّة التعليم والمناھج لمعّدات الخدمة وتّم إصدار عمل تدريبيّة 

 ، تّم وضع اللمسات األخيرة على ھذه األدلّة وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التربية2017في أغسطس/آب 
بتوريد استرداد التجھيزات وأدوات الخدمة وإعادة تدويرھا يتوقَّع استكمال األنشطة المتبقية المرتبطة و. والتعليم

  .2017لمراكز التدريب وعيادات التدريب مع مناھج ومواد تدريبيّة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 

  

  وحدة إدارة المشروع
  

 يمة وتنظيخص مراقبة استكمال المشروعات االستثماريّ  ما مراقبته بشكل خاص فيتّمت نُفّذ المشروع و .69
ن أجل يّة مورش العمل للدعم الفني، بما في ذلك قطاع الخدمة؛ وجرى تنظيم االجتماعات للجنة األوزون الوطن

  مناقشة الكوتا السنويّة وتحديدھا، باإلضافة إلى تعديل نظم المواد المستنفذة لألوزون.

  

  مستوى صرف األموال
  

دوالر  3,366,017. من أصل مبلغ دوالر أمريكي 3,033,096، تّم صرف 2017في سبتمبر/أيلول  .70
  . السابع. الموافق عليه كما ھو وارد في الجدول أمريكي

 

  ردن. التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لأل7الجدول 

.)دوالر أمريكيالمبلغ الموافَق عليه ( الوكالة  
 دوالرالمبلغ المصروف (

.)أمريكي
 معّدل الصرف (%)

 99.6 2,375,096 2,385,717 اليونيدو
 67.1 658,000 980,300 البنك الدولي
 90.1 3,033,096 3,366,017 المجموع

  
 تعليقات

  

 الة الموادإزارة أشارت األمانة إلى تقديم تقرير شامل حول التقّدم بشأن أنشطة المرحلة األولى من خطة إد .71
زالة . وجرى استكمال إ2017كمل في نھاية ديسمبر/كانون األول تالھيدروكلوروفلوروكربونيّة التي ستُس

ع اردات وتصنيفي خطة قطاع التكييف الھوائي؛ وتّم تطبيق األنظمة من أجل حظر الو 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
. وكانت 2016في نھاية ديسمبر/كانون األول  22- وكربونوحدات التكييف الھوائي القائم على الھيدروكلوروفلور

ّدم بشكل لخدمة تتقيّي اأنشطة المساعدة الفنيّة وقطاع الخدمة، بما في ذلك التدابير الستدامة األنشطة التدريبيّة لفن
  ُمرٍض.

  

، أشار البنك الدولي إلى أنّه سيعمل 92015، و2014، و2013في ما يتعلّق ببيانات البرنامج القطري ألعوام  .72
مع ضابط األوزون الذي عيّنته حكومة األردن مؤّخًرا على مراجعة ھذه البيانات. ومتى تّمت مراجعة البيانات، ستُقّدم 

                                                 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51من الوثيقة  13الفقرة  9
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  .2015إلى عام  2013حكومة األردن تقارير بيانات مراجعة للبرنامج القطري إلى األمانة لعام 

  

افَق عليھا؛ في المئة من مجموع األموال المو 90.1ت نسبة الصرف اإلجمالي ، بلغ2017في سبتمبر/أيلول  .73
ع ماليًّا في ويتّم استكمال المشرو 2017ون األول نستُصَرف األموال المتبقية أو يُلتزم بھا قبل ديسمبر/كاو

ي االجتماع ع ف(ج)، يُقّدم تقرير استكمال المشرو 75/60كحد أقصى. وبموجب المقرر  2018ديسمبر/كانون األول 
  .2018األول من عام 

  توصية 

لمرحلة األولى من حول تنفيذ ا 2017ترغب اللجنة التنفيذيّة في أن تُحاط علًما بالتقرير المرحلي لعام  قد .74
 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرونيّة في األردن، الذي قّدمه اليونيدو

 

 

 سنوي)لامرحلي ال ريتقرال( لماليزيا ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول
 (اليوئنديبي)

 خلفية

 ريالتقر الثمانيناالجتماع  یإل نة،يالوکالة المنفذة المع هبصفت ماليزيا،حکومة  نيابة عن بييوئنديقدم ال .75
من خطة إدارة إزالة المواد  رةيالرابعة واألخ بالشريحةبرنامج العمل المرتبط  ذيالمرحلي السنوي عن تنف

 .36/  77لمقرر ل وفقا ،10ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

فاد طن من قدرات استن 318,62 قدره دروکلوروفلوروکربونيعن استھالك الھ ماليزياأبلغت حکومة  .76
 ةيوفلوروکربوندروکلوريفي المائة من ھدف خطة إدارة إزالة المواد الھ 27، وھو أقل بنسبة 2016األوزون في عام 

المحدد  في المائة من خط األساس 38 أق بنسبة ، و2016طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  438,40 وقدره
 ذينفت رياستھالك القطاع بموجب تقر اناتيطن من قدرات استنفاد األوزون. وقدمت الحکومة ب 515,8 هروقد

 .اليترمن بروتوکول مون 7المبلغة بموجب المادة  اناتيمع الب التي تتوافق 2016البرنامج القطري لعام 

 ةيبونوروکردروکلوروفليمن خطة إدارة إزالة المواد الھ رةيالرابعة واألخ حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

دائل بشأن ب أجل التوعية من 2017في أغسطس/ آب  اميلمدة ثالثة أالرغاوى عقد اجتماع خبراء     .77
 ستعمالا عندالنظم  شركات تواجھھاالتي  التقنيةل كاشب في القطاع وحل الم 141- دروکلوروفلوروکربونيالھ

 البدائل.

الكربون في قطاع التبريد الصناعي  أكسيدالمشروع التجريبي إلدخال نظم قائمة على ثاني  وتمن إنجاز   .78
 السطوحالکربون يخدم مبردا متعدد  أكسيدثاني قائمة على  تكثيفوحدة بجديد تبريد نظام  تركيبوالتجاري مع 

. ومن المتوقع أن )ماركتسوبر أحد المتاجر الكبيرة (لمنتجات األلبان والمشروبات واللحوم واألطعمة األخرى في 

                                                 
بمبلغ  نيفي االجتماع السابع والسبع ةيدروکلوروفلوروکربونيالمرحلة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھ اعتمدت   10

  لليوئنديبي.لبر یکيأمر دوالر 10,597 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال یباإلضافة إل کي،يدوالر أمر 141,295قدره 
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 يسفر نظام التبريد الجديد عن وفورات في الطاقة وخفض تسرب غازات التبريد.

 ولالتدا ھايبما ف دة،يالج ديممارسات التبرعلى  للتدريبذلك، أنجزت الحکومة حلقات عمل  یباإلضافة إل .79
 وسلمتستصالح آالت ا شراء ستوتم  ؛جمارك ضابط 58 بيوتدر ا،يفن 330لحوالي  ،لبدائل القابلة لالشتعاللاآلمن 

سالسة ضمان لتوعية الوالرصد و لتنفيذأنشطة اوحدة حماية األوزون  وتولت؛ 2017 حزيران /ستة مراكز في يونيهل
 ديثتح ستعرضيمکتب النائب العام  ومازال. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزالة ومراقبة استھالك اإلأنشطة 

 یلعلقائمة ا معداتأثناء الخدمة والتخلص السليم من ال ديغازات التبرلالسليم  التداولضمان اللوائح من أجل 
  .2018عام  ةيبحلول نھا هإنھاؤمن المتوقع و دروکلوروفلوروکربون،يالھ

 :2018 حزيران /األنشطة التالية للمرحلة األولى بحلول يونيهإنجاز من المتوقع  .80

نية بشأن الجوانب التق ، ووضع وثيقة توجيهالنظم وشركات الرغاوىجولة دراسية لمنشآت   )أ(
 لى أساسع اإلرغاءمساعدة في اختيار عوامل من أجل الالبديلة  اإلرغاءواالقتصادية لعوامل 

 )؛أمريكيدوالر  35,000تطبيقات محددة (

ازات غ بشأن والندواتواستمرار نشر المعلومات  ينفنيلست حلقات عمل للمساعدة التقنية لو  )ب(
لصيانة ادات وتوزيع مع فنيينلودورة لتجديد المعلومات وحلقات عمل ل التبريد القابلة لالشتعال

 دوالر 651,276المعلومات (ونشر والتوعية  الجمارك على حلقات العمل، وتدريب موظفي
 )؛أمريكي

 ).أمريكي دوالر 210,149المشروع (ورصد تنسيق و     )ج(

 مستوى صرف األموال

مبلغ لامن  في المائة) 91(أمريكي دوالر   8,691,045قدره ، تم صرف مبلغ2017 أيلول /سبتمبر حتى .81
 .أمريكيدوالر   9,587,470 معتمد وقدرهال

 تعليقاتال

لقدرة اذات ون الھيدروكلوروفلوروكربالخالية من  تعلى الرغم من التقدم المحرز في تطوير نظم البوليوال .82
 ناء علىب سنة دةلم تم تمديده، الحظت األمانة أن اإلطار الزمني المتوقع للتسويق منخفض عالميعلى إحداث احترار 

من  اتتحسينال ضرورة إجراء المزيد منعلى اليوئنديبي المعلومات المقدمة في االجتماع السابع والسبعين. وشدد 
 -ينلوروأوليفالھيدروففورمات الميثيل وارتفاع تكلفة ببشواغل االنكماش  فيما يتعلق وخاصةاألداء، أجل تحسين 

1233zd ، ةالجديد نيلوروأوليفومنشأة إنتاج الھيدروف ووثيقة التوجيه ة المقررةيجولة الدراسال أن تيسرومن المتوقع 
وكربون التي الھيدروكلوروفلورالخالية من  ت، تسويق أنظمة البوليوال2018في الصين في عام المتوقع تشغيلھا 

 ھذا التقييم. علىاألمانة  وتوافق. منخفض عالميعلى إحداث احترار قدرة ب تتمتع

أنشطة  عيجمإنجاز  تميس ة،يذيمع اللجنة التنفالمبرم من االتفاق  14لفقرة وفقا ل هأن یوأشارت األمانة إل .83
تقرير إنجاز  لتقديموالجدول الزمني المتوقع  ريبشأن أسباب التأخ توضيحا ت، وطلب2017عام  ةيالمشروع بحلول نھا
 ديثاني أکس یالقائم عل ديالتبرإلدخال نظام  التجريبيفي المشروع حدثت رات يأن التأخ بييوئنديالمشروع. وأوضح ال

أيضا استغرقت مراكز التدريب و، وکذلك في استالم آالت االسترداد من المورد؛ المحال التجارية الكبيرةالکربون في 
 إلى أن تقرير إنجاز المشروع سيقدماليوئنديبي على نظام التدريب الجديد عبر اإلنترنت. وأكد  لكي تعتادوقتا إضافيا 

(أ). وترى األمانة أن الوقت اإلضافي سيمكن من تنفيذ األنشطة لدعم  77/36لمقرر وفقا ل 2018عام في اجتماع ثاني 
، مما سيعزز استدامتھا منخفض عالميعلى إحداث احترار النظم في تسويق التكنولوجيات البديلة ذات القدرة  شركات
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 تكييف الھواء.والتبريد قطاع في أنشطة التدريب والتوعية باقي  وإنجاز، على المدى الطويل

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .84

طة إدارة من خ یالمرحلة األول ذيتنف عن 2017 - 2016المرحلي للفترة  رياإلحاطة علما بالتقر  )أ(
  بي؛يوئنديال هي قدمذال ،لماليزيا ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

ة رة إزالمن خطة إدا یالمرحلة األول ذيتنف بإنجازملتزمة  ماليزياأن حکومة ب واإلحاطة علما  )ب(
 آخريد أنه لن يطلب تمدو؛ 2018 يونيه/ حزيران 1بحلول  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

اجتماع في  نياث(أ)، سيقدم تقرير إنجاز المشروع إلى  77/36لمقرر ل وفقالتنفيذ المشروع؛ وأنه، 
  .2018عام 

 

لسنوي) حلي اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للمكسيك (التقرير المر المرحلة األولى من
 (اليونيدو)

  

 خلفية

  

اليونيدو، بصفتھا الوكالة المنفّذة األساسيّة، بالنيابة عن حكومة المكسيك، التقرير المرحلي السنوي  قّدمت .85
 11والنھائيّة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةلشريحة الخامسة باحول تنفيذ برنامج العمل المرتبط 

  . 12(أ)75/29بموجب المقرر 

  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةاستھالك 
  

من قدرات  طنًّا 519.66حكومة المكسيك إلى بلوغ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة  أشارت .86
ألوزون الُمسّجلة في اطنًّا من قدرات استنفاذ  1,033.9في المئة دون  50يُشّكل ، مّما 2016استنفاذ األوزون في عام 

 1,148.8لُمحّدد البالغ في المئة دون الخط األساس ا 55العام نفسه في إطار االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة و
 طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون.

  

رير ة في تقالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّ تھالك في قطاع كما أشارت حكومة المكسيك إلى بيانات اس .87
 .7تتماشى مع البيانات الواردة في المادة  2016تنفيذ البرنامج القطري في عام 

  
كما ھي الحال في السنوات السابقة، ساھمت أنشطة اإلزالة في قطاعي األيروسوالت ورغاوى البوليوريتان،  .88

                                                 
لخامس والسبعين تّمت الموافقة على الشريحة الخامسة والنھائيّة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في االجتماع ا 11

. دوالر أمريكي 16,974. زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 226,317.، تتألّف من دوالر أمريكي 1,449,982ا بكلفة إجماليّة قدرھ
 .لليؤنديبي دوالر أمريكي  84,188. زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 1,122,503لليونيدو و

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85من الوثيقة  12األحكام ملحوظة في المرفق  12
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في خالل  غسل دوائر غازات التبريد ب التي تُستخَدم في141-الھيدروكلوروفلوروكربونواعتماد بدائل مادة 
بشكل كبير في  ءفي قطاع التبريد وتكييف الھوا 22-ممارسات الخدمة، واعتماد بدائل غير الھيدروكلوروفلوروكربون

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة.االنخفاض المستدام الستھالك 

  
  ونيّةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة 

  
  األنشطة في قطاع تصنيع األيروسوالت

  
ملة قدرھا مع إزالة كا 2014: استُكمل المشروع بشكل ناجح في ديسمبر/كانون األول Similexسيليماكس  .89

 ب.141- لمادة الھيدروكلوروفلوروكربون طنًا من قدرات استنفاذ األوزون 11.0

  

  األنشطة في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان
 

ا من قدرات طنًّ  55.9عمليّة التحّول إلى الھيدروكربون، مع إزالة  Mabe: استكملت "مابيه" التبريد المنزلي .90
 فلوروكربونيّة.واستنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلور

 

يرھا في ا وتوفجرى استكمال التحّول الفني لكافة شركات النظم وتّم إعداد التطبيقات كلّھ :شركات النظم .91
ل ت ُمعامبدائل ذا ل إلىالسوق. واستكملت الغالبيّة الُعظمى لمستعملي معّدات الحقة في المرحلة األولى عمليّات التحوّ 

 في مشروع شركات النظم.  موجز عن التقّدم الُمحَرز الثامن احترار عالمي منخفض. في الجدول

  
  

  . حالة مشروع شركات النظم 8الجدول 

  
حالة المشروع في  التقنيّات المطّورة  شركات النظم

 2017سبتمبر/أيلول 
  مستعملو رغاوى المعّدات الالحقة

 2017في سبتمبر/أيلول 
 تواريخ االستكمال المتوقّعة*

 الحالة الكميّة
 Acsaأكسا 

بوميكس /
Pumex 

(دمج، تعمل 
كبوميكس 
Pumex(  

  سيكلوبنتان السابق الخلط
  فورمات الميثيل
  ھيدروفلوروألكان

 

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 السوق

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  37
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

   Aepsa إيبسا
 

  فورمات الميثيل
 

  استكمال التحويل
التركيبات وتوفيرھا في إعداد 
 السوق

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  5
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل
بايير 

 (كوفيسترو)
Bayer 

(Covestro)  
 

  ھيدروفلوروكربون
ھيدروفلوروألكان 

 (مستقبلي)
 

 شركات النظم: مستكمل التحويل جارٍ  1 شركات نظم غير مؤھّلة
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 2017ديسمبر/كانون األول 

  فورمات الميثيلكومسيزا
 

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  19
مستعملو المعّدات الالحقة: 
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حالة المشروع في  التقنيّات المطّورة  شركات النظم
 2017سبتمبر/أيلول 

  مستعملو رغاوى المعّدات الالحقة
 2017في سبتمبر/أيلول 

 تواريخ االستكمال المتوقّعة*

 الحالة الكميّة
Comsisa  

 
 مستكمل السوق

  Dowداو 
 

  ھيدروفلوروكربون
ھيدروفلوروألكان 

  (مستقبلي)
 النفخ بالمياه

 شركات النظم: مستكمل تحويل منتهٍ  13 مؤھّلة شركات نظم غير
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

  Eiffelايفيل 
 

  فورمات الميثيل
  مياه

  ميثيالل
ميثيالل/ھيدروفلوروكربو

 م و ج 365- ن
ھيدروفلوروألكان (ذاتي 

 التمويل)
 سيكلوبنتان (ذاتي التمويل)

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

السوق (فورمات الميثيل 
 وميثيالل)

 شركات النظم: مستكمل تحويل منتهٍ  93
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

 ھانتزمان
Huntsman  

 

 ال ينطبق إزالة طوعيّة ال ينطبق شركات نظم غير مؤھّلة مياه

 ماكسيما
Maxima  

 

  فورمات الميثيل
  مياه

ھيدروفلوروكربون/ 
  ھيدروفلوروألكان

 

  التحويلاستكمال 
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 السوق

  تحويل منتهٍ  55
تكلفة تشغيليّة 

 متزايدة عالقة

 شركات النظم: مستكمل
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

  
بوليول 

Polioles 

 مياه
  فورمات الميثيل

ھيدروفلوروألكان (ذاتي 
 التمويل)

 

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 السوق

 شركات النظم: مستكمل تحويل منتهٍ  4
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

 يوريتان المكسيك
Urethane 

of Mexico  
 

  فورمات الميثيل
 

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 السوق

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  35
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

Valcom 
  فالكوم 

  

  فورمات الميثيل
ميثيالل مع 

ھيدروفلوروكربون 
(ھيدروفلوروألكان 

  مستقبلي)
 

  استكمال التحويل
إعداد التركيبات وتوفيرھا في 

 السوق

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  12
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل

Zadro  زادرو  
  

  استكمال التحويل ميثيالل
وتوفيرھا في إعداد التركيبات 

 السوق

 شركات النظم: مستكمل مشروع منتهٍ  14
مستعملو المعّدات الالحقة: 

 مستكمل
 

): استُكمل تحويل Metalfrio، ميتالفريو Frigopanel، فريغوبانيل Fersaالتبريد التجاري (فارسا  .92
طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون لمادة  9.2( ھاالتجھيزات القائمة على مواد ُمستنفذة لألوزون في ميتالفريو وإتالف

. كما أن المؤّسسة تُصنّع أصالً رغاوى عازلة 2014ب) في ديسمبر/كانون األول 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
تّم تسليم كما . 13TUVقائمة على نظم ھيدروكربونيّة ويتّم وضع اللمسات األخيرة على عمليّة الحصول على شھادة 

طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون لمادة  Ojeda/Frigopanel )6.4أوجيدا/فريغوبانيل" التجھيزات لـ"
؛ لكن، قد تتغير 2017ب) والتركيب ُمرتقَب أن يبدأ في أكتوبر/تشرين األول 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
 حول سالمة المنتجات للبشر والبيئة. TUV (Technischer Überwachungsverein)شھادة  13
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 .2017التواريخ بسبب الھّزات األرضيّة المدّمرة التي تعّرض البلد لھا في سبتمبر/أيلول 

 

  وبة بالضغطحاألنشطة في قطاع رغاوى البوليوستيران المس
 

دوالر  1,293,558في االجتماع التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذيّة على إعادة تخصيص مبلغ  .93
. في المّدخرات من تنفيذ خطة قطاع رغاوى البوليوستيران، لتحويل مؤسستَْين مؤھّلتَْين في قطاع رغاوى أمريكي
 Plasticos Espumadosيران المسحوبة بالضغط اللتين تستخدمان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (البوليوست

ب بالكامل في البلد. في الوقت 142-) وإزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربونTermofoam Valladolidو
-HFO ھيدروفلوروألكان ذ ه إلىالحاضر، بدأت مؤسستّا رغاوى البوليوستيران المسحوبة بالضغط بتنفيذ تحويلھا 

1234ze شھًرا) كما تّم  24(فترة  2019، وتوريد التجھيزات جاٍر ويُتوقّع استكمال المشروعات في يوليو/تموز
 اقتراحه أصالً.

  

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد
 

يجب  ية التيلمحة عامة عن التقّدم الُمحرز في قطاع خدمة التبريد واألنشطة المتبق التاسعفي الجدول  .94
 استكمالھا.

 
 . لمحة عامة عن التقّدم الُمحرز في قطاع خدمة التبريد 9الجدول 
أ.  النشاط

المخرجات 
العامة كما 

تّم 
 اقتراحھا

ب. 
الشرائح 
األولى 
إلى 

الرابعة 
المنجزة

ج. خطة 
عمل 

الشريحة 
سةالخام

د. 
الشريحة 
الخامسة 
 المنجزة

ه. 
المخرجات 
النھائيّة 
للمرحلة 
  األولى
 

 الحالة

دورات تدريبيّة لضباط 
 الجمارك

ضابطًا، بما  82مستكمل، تدريب 22002
في ذلك بعضھم من دول أخرى في 

  المنطقة
 أجھزة التعّرف على شراء 

 غازات التبريد
على جھاز تعّرف  12مستكمل، 20120012

 12مشتراة من  غازات التبريد
نقطة جمارك تشھد عمليّات 
واردات/صادرات مواد مستنفذة 

 لألوزون
دليل  400مستكمل، طباعة 4,0004,000004,000 دليل التدريب

وتسليمھا إلى مراكز التدريب 
 11الـ

مركز  11مدّربًا من  38مستكمل، 32002 حصص تدريب المدّربين
 تدريب
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أ.  النشاط
المخرجات 
العامة كما 

تّم 
 اقتراحھا

ب. 
الشرائح 
األولى 
إلى 

الرابعة 
المنجزة

ج. خطة 
عمل 

الشريحة 
سةالخام

د. 
الشريحة 
الخامسة 
 المنجزة

ه. 
المخرجات 
النھائيّة 
للمرحلة 
  األولى
 

 الحالة

جاٍر. منذ التقرير النھائي، تّم 4,0001,0002,0001,5653,000 الفنيّينتدريب 
فنيًّا إضافيًّا لمجموع  1565تدريب 

. بسبب 2565تراكمي قدره 
التأخيرات األوليّة والوقت 
اإلضافي الالزم لتوقيع اتفاقات 
جديدة مع مراكز التدريب، تّم 

إلى  4000تخفيض الھدف من 
توريد ، لكن تّمت زيادة 3000

 التجھيزات كما ھو وارد أدناه.
200 شراء رزم الخدمة

 
جاٍر. شراء رزم الخدمة وتوزيعھا 0275275275

على أفضل الفنيّين المدّربين 
 2016(أكتوبر/تشرين األول 

ازداد عدد  ؛)2017وفبراير/شباط 
 200الرزم التي يجب تأمينھا من 

 .275إلى 
مجموعة إلى  33مستكمل. تأمين 3322115779 وحدات الغسيلشراء 

مجموعة  46مراكز التدريب و
للفنيّين المدّربين. زيادة وحدات 

 .79إلى  33الموّزعة من  الغسيل
أطنان قدرات استنفاذ 

األوزون إلزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 

 كعامل تنظيف

جار. توزيع رزم الخدمة حاليًّا إلى 23023023
سيتم تسجيل إزالة الفنيّين. 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 .2017ب في عام 141

معايير جديدة لسياسة تكييف 
 وتجھيزاته ءالھوا

-OMجاٍر. إعداد معيار جديد "30313
026-Energy Efficiency for 

inverter AC"  
-OM-026تّم تحديث المعيار "

Energy Efficiency for 
inverter AC 7" ونشره في 

. ويتّم تحديث 2017يوليو/تموز 
 ENER-023معايير كفاءة الطاقة 

لتجھيزات التكييف  2010-
 الھوائي في الوقت الحاضر. 

 
  مستوى صرف األموال

  
. الموافق عليه، تّم صرف دوالر أمريكي 18,066,211، من أصل مبلغ 2017في سبتمبر/أيلول  .95

دوالر  3,751,844. لليؤنديبي ودوالر أمريكي 11,110,290المئة) منه (في  82. (دوالر أمريكي 14,862,134
 ). العاشر(الجدول  2019. قبل عام دوالر أمريكي 3,204,077. لليونيدو). سيتّم صرف الرصيد البالغ أمريكي
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للمكسيك في . التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 10الجدول 

  .) دوالر أمريكي( 2017سبتمبر/أيلول 

 الوكالة المكّون
األموال 

الموافق عليھا

  الصرف الُمخطّط له األموال المصروفة
(أكتوبر/تشرين األول 

2016-2019( 
دوالر (

 .)أمريكي
(%) 

 )Mabeرغاوى البوليوستيران (مابيه 

اليؤنديب
 ي

2,428,9872,422,27599.76,712
البوليوستيران (شركات  رغاوى

  النظم)(*)
 

9,931,4718,688,01587.51,243,456

رغاوى البوليوستيران المسحوبة 
 (مؤسستان)

1,293,55800.01,293,558

رغاوى البوليوستيران (ميتالفريو، 
 فيرسا، أوجيدا)

 اليونيدو

2,046,1101,689,94982.6356,161

520,916520,894 األيروسوالت (سيليماكس)
100.
0

22

1,845,1691,541,00183.5304,168 قطاع خدمة التبريد

 المجموع
  18,066,21

1
14,862,13
4

82.3
3,204,077

افقت اللجنة على و. لھذا النشاط. في االجتماع التاسع والسبعين، دوالر أمريكي 11,225,029(*) تّمت الموافقة على مبلغ 
 . لنشاط جديد في قطاع تصنيع رغاوى البوليوستيران المسحوبةدوالر أمريكي 1,293,558إعادة تخصيص 

 

  2018-2017خطة التنفيذ لعامي 
 

 المسحوبة ستيرانسيتّم تنفيذ األنشطة التالية: استكمال تحويل مستعملي المعّدات الالحقة لرغاوى البوليو .96
واستكمال  Metalfríoلميتالفريو  TUV؛ وإصدار شھادة المتزايدةبالضغط المتبقية وتسديد التكاليف التشغيليّة 

لضغط إلى ؛ وتحويل مؤسستي رغاوى بوليوستيران مسحوبة باFrigopanel/Ojedaالتحّول في فريغوبانيل/أوجيدا 
راقبة نظام ؛ ومواصلة البرنامج التدريبي في الممارسات الجيّدة؛ وم HFC-1234zeذ ه  1234-ھيدروفلوروكربون

 ة في عامربونيّ كوتا؛ ووضع اللمسات األخيرة على تحديث المعايير؛ ومراجعة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكال
2017. 

  

  التعليقات

 

اليؤنديبي، تجاوزت إلتزاماتھا من و أشارت األمانة بكل تقدير إلى أن حكومة المكسيك، بمساعدة اليونيدو .97
الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ بشكل خاص، خفّض البلد خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إز

استھالكه للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بشكل يتجاوز األھداف الُمحّددة بأشواط بفضل المشروعات المستكملة، 
مؤسسة تصنيع مشمولة في المرحلة األولى في إزالة استخدامھا للمواد  300ونجحت حوالى 

لوروكربونيّة بنجاح، استخدمت الحكومة المّدخرات الناشئة عن تنفيذ إزالة ھذه المواد اإلضافيّة من الھيدروكلوروف
قطاع رغاوى البوليوستيران المسحوبة بالضغط، وبرنامًجا تدريبيًّا شامالً للممارسات الجيّدة في التبريد. كما تّم إلغاء 

خدمة التبريد من بين أنشطة أخرى. كما أّكدت اليونيدوعلى إنبعاثات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في قطاع 
، وھو تاريخ االستكمال 2019استكمال األنشطة المتبقية كلّھا ضمن المرحلة األولى قبل ديسمبر/كانون األول 
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 الملحوظ للمرحلة األولى في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة.

 

مستعمل  291ماء (ب)، قّدم اليؤنديبي قائمة وافية وشاملة بأس77/25(ج) من االتفاق والمقرر 7وفق الفقرة  .98
ى أساس ھم علمعّدات الحقة حصلوا على مساعدة الصندوق المتعّدد األطراف في إطار المرحلة األولى، تّم تجميع

) القتضاءا (حيث شركات النظم ومع اإلشارة إلى القطاعات الفرعيّة، والتقنيّات المستخدمة، والتجھيزات المؤّمنة
ويل ساھمت يّات التحن عملأوتحديد إذا ما تّم إدراج التكاليف التشغيليّة المتزايدة (حيث االقتضاء). أشارت األمانة إلى 

ب، أي 141-لوروكربونطنًّا من قدرات استنفاذ األوزون) للھيدروكلوروف 294طنًّا متريًّا (أو  2,675أصالً في إزالة 
الواردة  عدد المؤسسات طنًّا متريًّا التي يتوقّع إزالتھا من خالل ھذا المشروع. يُعتبر 2,725في المئة من كميّة  98

اليف المتزايدة للمرحلة الذي استُخدم الحتساب التك 335على ھذه الالئحة دون عدد مستعملي المعّدات الالحقة المقّدر بـ
 الل شركاتخة من عض مستعملي المعّدات الالحقاألولى. لكن، كما شرح اليؤنديبي في تقاريره السابقة، تّم تحويل ب

ي فب 142-بونوروكرالنظم األجنبيّة، مّما ولّد مّدخرات تّم استخدامھا في وقت الحق من أجل إزالة الھيدروكلوروفل
ّدات المع قطاع رغاوى البوليوستيران المسحوبة بالضغط. كما أشار اليؤنديبي إلى ضرورة إضافة بعض مستعملي

 القائمة وإلى إعداد القائمة النھائيّة وإرسالھا إلى األمانة. الالحقة إلى

  
  التوصية

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في: .99

لة المواد حول تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزا 2017اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
 الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للمكسيك الذي قّدمته اليونيدو؛

من حكومة المكسيك، واليونيدو، واليؤنديبي، أن تُدرج في التقرير المرحلي المقبل للمرحلة األولى والطلب   )ب(
القائمة النھائيّة  2018من خطة إدارة اإلزالة الذي سيُرفع إلى اجتماع اللجنة التنفيذيّة األخير في عام 

المتعّدد األطراف ضمن لمؤسسات الرغاوى ذات المعّدات الالحقة التي تحظى بمساعدة من الصندوق 
ب، والقطاع الفرعي، 141-المرحلة األولى، بما في ذلك إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 وتجھيزات الخط األساس، والتكنولوجيا المعتمدة.

     
 

 /ديبي اليوئن(لنيجيريا  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یطلب تمديد المرحلة األول
 اليونيدو)

 خلفية

جتماع في اال ايريجينل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول اعتماد تم .100
ط األساس خفي المائة من  10بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ من أجل خفض نيالثاني والست

اعتماد وتم  الدعم. فيباستثناء تکال یکيأمر دوالر  4,444,948بمبلغ قدره 2015کانون الثاني  /ريناي 1بحلول 
دوالر  299,974( یکيأمر دوالر  493,882قدره بمبلغ نيفي االجتماع الخامس والسبع رةيالخامسة واألخ حةيالشر
 الدعم. في)، باستثناء تکاللليونيدو کييدوالر أمر 193,908و لليوئنديبي  کييأمر

 ايريجيلن ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األوليتم إنجاز متوقع أن كان ال .101
شركة  ليتأخر تحو ولكن. ةيذيالحکومة واللجنة التنف نيبالمبرم وفقا لالتفاق  2016کانون األول  /سمبريبحلول د
الذي  األمريكيالدوالر ب ةيالعملة المحل تغييربسبب  ثانيورالبولي ي رغوةفي قطاع  ن النھائيين مستخدميالنظم وال
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تقدما  شركة النظمتحويل يحرز ، ووتم حل ھذه المشكلة. ليالبد اإلرغاءعامل  الستيرادأخرى  لةيوس ديتحد استلزم
نيابة عن حكومة نيجيريا النظر اليوئنديبي طلب و ،2018خالل عام النھائيين وسيتم تقديم المساعدة إلى المستخدمين 

 .2018 كانون األول /ديسمبر 31المرحلة األولى حتى في تمديد 

 تعليقاتال

 يزيلس الذي ني يوريثامن االنتھاء من المشروع في قطاع رغاوي البول مکنيس التمديدترى األمانة أن ھذا  .102
 لياألساس لتحو وسيضعب،  141-دروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من الھ 45,41

 .الحادي والثمانينفي االجتماع  المتوقعة ةيالمرحلة الثانالنھائيين المشمولين في  المستخدمين

 توصيةال

د الة الموادارة إزمن خطة إ یالمرحلة األول مدة تمديد یفي النظر في الموافقة عل ةيذيقد ترغب اللجنة التنف .103
 تمديدأي  طلبي لن همفھوما أن کونيأن  ی، عل2018کانون األول  /سمبريد یحت ايريجيلن ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
  .2019 عام في اجتماع أول یإنجاز المشروع إل ريتقر قدميوأن  آخر

  

 خطة إدارة إزالة الموادمن المرحلة األولى التقرير المرحلي حول تنفيذ برامج العمل المرتبطة ب
  )بنك الدولي(اللـفييت نام فلوروكربونيّة والھيدروكلور

   

لمواد ادارة إزالة إخطة من  األولىإلى أن المرحلة ، الُمعيّنةمنفّذة الوكالة ال، بصفته الدوليأشار البنك  .104
األخيرة على  . عند وضع اللمسات2017يونيو/حزيران  30في الفيتنام استكملت في فلوروكربونيّة والھيدروكلور

 2017ام ذيّة في علتنفيتماع األخير للجنة اھذه الوثيقة، كان تقرير استكمال المشروع قيد اإلعداد لتقديمه إلى االج
  ھ).( 76/49بموجب المقرر

  

  توصية

  في: ترغب اللجنة التنفيذيّةقد  .105

  فييت نام؛في  بونيّةالھيدروكلوروفلوروكرالمواد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  باستكمالأن تُحاط علًما   (أ). 

  (ب). طلب:

  .تقرير استكمال المشروعتحديث من األمانة حول تقديم   . 1

 .    إعادة األرصدة المتبقية إلى االجتماع الحادي والثمانين.2
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 ية سنوية)ر مرحلالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل والصين (تقاري

نيابة عن حكومتي البرازيل والصين، قدمت الوكالة المنفذة الرئيسية المعنية لالجتماع الثمانين  .106
ة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج عمل المرحلة األولى من خط

الھيدروكلوروفلوروكربونية ويمكن االطالع على التقارير المرحلية المعنية وتعليقات األمانة وتوصياتھا في 
 .11الوثائق الواردة في الجدول 

  : التقارير المرحلية السنوية وتقارير التحقق11الجدول 
 التوصية رقم الوثيقة المقرر الوكالة عنوان المشروع البلد

 البرازيل
 )ىألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا

 22 الفقرة  80/34  (ب)53/75 اليوئنديبي )2017التقرير المرحلي(

 الصين

ى) ألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
المسحوبة ) (خطة قطاع رغاوي البولسترين 2017(التقرير المرحلي

 32 الفقرة  80/37  (ب)54/75 اليونيدو بالضغط)

 الصين
ى) ألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا

 ) (خطة قطاع البولوريثان)2017(التقرير المرحلي
البنك 
 50 الفقرة  80/37  (ب)55/75 الدولي

 الصين

ى) ألولربونية (المرحلة اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك
اعي ) (خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصن2017(التقرير المرحلي

 64الفقرة   80/37  (ب)56/75 اليوئنديبي والتجاري)

 الصين

ى) ألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
واء ) (خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھ2017(التقرير المرحلي

 81 الفقرة  80/37  (ب)57/75 اليونيدو الغرف)

 الصين
ى) ألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا

 91 الفقرة  80/37  (أ)29/75 اليوئنديبي ) (خطة قطاع المذيبات)2017(التقرير المرحلي

 الصين
ى) ولرحلة األخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الم

 ) (قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين)2017(التقرير المرحلي
اليونيب/ 
 99 الفقرة  80/37  (أ)29/75 اليابان

 
 .11قد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر توصيات األمانة الواردة في الوثائق ذات الصلة في الجدول  .107

القدرة على االحترار العالمي للمواد  المشروعات اإليضاحية للبدائل المنخفضة  الجزء الثالث:
  )72/40الھيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات جدوى لتبريد المناطق (المقرر 

ا خالل عليھ تحديث التقدم في تنفيذ المشروعات اإليضاحية النخفاض القدرات على االحترار العالمي التي ووفق
  لي)لبنك الدونيدو وا(اليوئنديبي واليونيب واليو والسبعين االجتماعات الرابع والسبعين والخامس والسبعين والسادس 

 
وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماعات الرابع والسبعين والخامس والسبعين والسادس والسبعين  .108

مشروعا إيضاحيا  17على ثالث دراسات جدوى لتبريد المناطق (الجمھورية الدومينيكية ومصر والكويت) و
بما في ذلك  72/40والمقرر  XXV/5ضة القدرة على االحترار العالمي أعماال للمقرر للتكنولوجيا المنخف

سبعة مشروعات في القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الھواء والتجميع (الصين وكولومبيا، وكوستاريكا، 
والكوين والمملكة العربية السعودية (مشروعان)، ومرشوع عالمي (األرجنتين وتونس،ومشروع إقليمي 

)، وستة مشروعات في قطاع الرغاوي (كولومبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية 1(غرب آسيا
وجنوب أفريقيا وتايلند) وثالثة في قطاع خدمة التبريد (المالديف، وإقليم أوروبا وآسيا الوسطى، ومشروع 

 عالمي (إقليما أفريقيا الشرقية والبحر الكاريبي)).

ر التي طبقت في اختبار ھذه المشروعات أن تھدف الى أن تكون فترة التنفيذ وكان من بين المعايي .109
قصيرة نسبيا لكي تستخدم نتائجھا في األنشطة المقررة للمرحلة الثانية من خطط إدارة إدارة المواد 

                                                      
 .II-RAHAPيشار الى المشروع في غرب أفريقيا بشأن الترويج لبدائل غازات التبريد للبلدان التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة   1
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شھرا من تاريخ االنتھاء المتوخي (المقرر  12الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تعتبر منتھية ماليا بعد 
 .(ب))72/40

وبعد أن الحظت األمانة أن ھناك مشروعا يتوقع أن تستكمل بحلول االجتماع الثمانين، طلبت تحديثا  .110
وأشارت الوكاالت الى أنه   2عن التقدم في تنفيذ المشروعات خالل االجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت.

أنشطتھا ولم توقع وثيقة تنفيذ المشروع (في  بالنسبة ألربعة مشروعات انتھى موعد استكمالھا، لم تبدأ بعد
جنوب أفريقيا وتايلند ومشروعي تكييفة الھواء في المملكة العربية السعودية)، وعقب االجتماع التنسيق 
المشترك بين الوكاالت، طلبت األمانة تحديثا آخر، حيث أشارت الى أن األمانة سوف توصي بإلغاء أي 

الجتماع الثمانين أو خالله، والذي لم يستكمل تقريبا وإعادة األموال لالجتماع مشروع كان موعد انتھائه قبل ا
الثمانين بما في ذلك المشروعات التي يتوقع االتفاق الخاص بھا والمشروعات التي لم يتحقق بعد أي صرف 

 االجتماع. التحديث المقدم من تلك المشروعات التي كان يتعين أن تنتھي بحلول ھذا 12منھا. ويوجز الجدول 

لمنخفضة لوجيات ا: تحديث بشأن التقدم في وثيقة دراسات الجدوى عن تبريد المناطق والمشروعات اإليضاحية لبدائل التكنو12الجدول
  القدرة على االحترار العالمي التي كانت ستنتھي خالل االجتماع الثمانين

المبلغ الموافق عليه  عنوان المشروع (الرمز) البلد
(بالدوالر 

 *ألمريكي)ا

موعد 
 االنتھاء

 تحديث عن التقدم في التنفيذ

مشروع إيضاحي لوحدة مكبس التبريد القابل لتمويل  الصين
 عاتالوتيرة شبه المحكمة المعتمدة على األمونيا في صنا

التبريد الصناعي والتجاري في شركة فوجيان سنومان 
  ).CPR/REF/76/DEM/573المحدودة (

 

1,026,815 Nov-17 ملت شركة فوجيان سنومان ثالثة نماذج في استك
اإلنتاج التجريبي وتركيب معدات اختبار األداء 

أو  2017ويتوقع االنتھاء من المشروع في نھاية 
وسيقدم تقرير انتھاء  2018الربع األول من 

 المشروع لالجتماع الثاني والثمانين.
 290-مشروع إيضاحي لغاز الھيدروكربونات كولومبيا

يف ن) كبديل لغاز التبريد في تصنيع أجھزة تكي(البروبا
ة الھواء التجارية في شركة ثيرموتار للصناعات المحدد

)COL/REF/75/DEM/97( 

500,000 Jun-17  يتقدم المشروع حسب المقرر ووضعت النماذج
ي وركبت المعدات الجديدة ويتوقع انتھاء المشروع ف

 مع تقديم التقرير النھائي 2018أبريل/ نيسان 
 لالجتماع الواحد والثمانين

مشروع إيضاحي لتفعيل استخدام المواد الھيدروفلورو  كولومبيا
من  5أولفان في األلواح المنفصلة في أطراف المادة 

ة خالل استحداث مستحضرات فعالة من الناحية التكاليفي
)COL/FOA/76/DEM/100.( 

248,380 May-17 حضرات تم استيراد الھيدروأولفان،ووضعت المست
 وأجريت االختبارات ويجري تحليل النتائج، وانتھى
العمل من جميع االختبارات الميدانية، وسيقدم 

 التقرير النھائي لالجتماعي الواحد والثمانين.
مشروع إيضاحي لتطبيق نظام األمونيا/ وثاني أكسيد  كوستاريكا

للمنتجين  22- الكربون ليحل مكان الھيدروفلوروكربون
في شركة  -متوسط ومحالت بيع التجزئةمن الحجم ال
 )COS/REF/76/DEM/55للصناعات ( بريمزكالس

524,000 Jul-17  استكملت عمليات شراء المعدات الجديدة ويجري
تركيبھا. ويتوقع أن ينتھي المشروع في نوفمبر/ 
ع تشرين الثاني وأن يقدم التقرير النھائي لالجتما

 الحادي والثمانين.
للخيارات المنخفضة التكاليف للتحول  مشروع إيضاحي مصر

ون وزالى التكنولوجيات الخالية من المواد  المستنفدة لأل
لدى المستثمرين من منتھي الصغر 

)EGY/FOA/76/DEM/129.(  
 

295,000 May-17  تأخيرات نتيجة إلجراءات التخليص الداخلية من
جانب الحكومة. ومنح التخليص األمني الالزم في 

. وفي نفس الوقت 2017ن األول أكتوبر/ تشري
أجريت بحوث السوق بشأن تكاليف المعدات 

 3الى  2وفرص التعديل. وسيشتري المشروع 
خزائن إلجراء التجارب قبل التمكن من إعداد 
 التقرير النھائي. ويھدف اليوئنديبي الى استكمال

. وستقدم 2018جميع المھام قبل يونيه/ حزيران 
 قادم.تقارير أخرى في العام ال

 مشروع إيضاحي الستخدام تكنولوجيا االرغاء المعتمدة المغرب
يا على البنتان المنخفض التكلفة لتحويل الى التكنولوج

الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في المنشئات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم في رغاوي البولسترين 

)MOR/FOA/75/DEM/74( 

280,500 Mar-17 لم يصل تحديث 

                                                      
 .2017بر/ أيلول سبتم 7- 5مونتريال   2
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المبلغ الموافق عليه  عنوان المشروع (الرمز) البلد
(بالدوالر 

 *ألمريكي)ا

موعد 
 االنتھاء

 تحديث عن التقدم في التنفيذ

لمملكة ا
العربية 
 السعودية

مشروع إيضاحي في مصانع أجھزة تكييف الھواء 
لتصنيع أجھزة تكييف ھواء 

)SAU/REF/76/DEM/29( 

1,300,000 May-
18** 

 االتفاق مع المستفيدين ولم تنفذ أي بعدلم يوقع 
 أنشطة بعد

المملكة 
العربية 
 السعودية

مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد المنخفضة 
و لورلقدرة على االحترار العالمي المعتمد على الھيدروفا

 يھافأولفان لقطاع تكييف الھواء في البيئات التي ترتفع 
 )SAU/REF/76/DEM/28(درجة الحرارة 

796,400 May-17 شطةلم توقع بعد وثيقة التنفيذ، ولم تبدأ بعد أي أن. 

المملكة 
العربية 
 السعودية

فلوروكربون باستخدام مشروع إيضاحي إلزالة الھيدرو
الھيدروفلوروأولفان في استخدام رغاوي الرش في 
البيئات التي ترتفع فيھا درجات الحرارة 

)SAU/FOA/76/DEM/27( 

96,250 Sep-17 لم يصل أي تحديث 

ن مشروع إيضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحق جنوب أفريقيا
األلواح  المعتمد على تفريغ الھواء في منشئات إنتاج

المنفصلة التي أعيد تھيئتھا من 
ب  الى البنتان 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

)SOA/FOA/76/DEM/09( 

222,200 Sep-17 ي د ألم يوقع بعد االتفاق مع المستفيدين ولم تبدأ بع
 أنشطة

مشروع إيضاحي في دور نظم الرغاوي لتشكيل  تايلند
يثان للرش البوليوالت السابقة الخلط لرغاوي بوليور

باستخدام عامل النفخ المنخفض القدرة على االحترار 
 )THA/FOA/76/DEM/168العالمي (

352,550 May-17 ي لم توقع وثيقة المشروع بعد للتنفيذ، ولم تبدأ أ
 أنشطة.

إقليمي (غرب 
آسيا) 

PRAHA-II 

ي الترويج لغازات التبريد البديلة في تكييف الھواء ف
ا درجة الحرارة البيئات التي ترتفع فيھ

)ASP/REF/76/DEM/59 and 60( 

700,000 Nov-17 لم يصل تحديث 

جمھورية ال
 الدومينيكية 

دراسة جدوى لتبريد المناطق في بونتا كانا 
)DOM/REF/74/TAS/57( 

 91,743 May-16   وستوافق على التقرير  2016استكمل المشروع في
 ديلحاالنھائي مؤسسة بونتا كانا وتقديمه لالجتماع ا

 والثمانين.
دراسة جدوى عن تبريد المناطق في القاھرة الجديدة  مصر

)EGY/REF/75/TAS/127 and 128(  
 

 27,223  Nov-16  أوفدت بعثة. أعدت االختصاصات وجرى تجميع
 فريق المشروع ومازال اختيار الموقع قيد التشاور

مع الحكومة من المقرر إعداد التقرير النھائي 
 .2018اء من المشروع في منتصف وتقرير االنتھ

دراسة جدوى عن عقد مقارنة بين ثالث تكنولوجيات  الكويت
عينية لالستخدام في تكييف الھواء المركزي 

)KUW/REF/75/TAS/28 and 29(  
 

 27,223  Nov-16  أوفدت بعثة وأعدت االختصاصات وتجميع فريق
المشروع. ومازال اختيار الموقع يخضع لمشاورات 

كومة. من المقرر إعداد التقرير النھائي مع الح
  .2018وتقرير االنتھاء من المشروع في منتصف 

 
  ھذه القيمة ال تتضمن أموال إعداد المشروع وتكاليف دعم الوكالة.  *

  إالّ أن وثيقة المشروع للتنفيذ لم توقع بعد ولم تنفذ أي أنشطة. 2018سيستكمل المشروع في مايو/ أيار   **

 
، قدم اليوئنديبي تحديثا عن تنفيذ المشروع 12ى المشروعات الواردة في الجدول وعالوة عل .111

اإليضاحي عن البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي خالية من الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع 
ماع السادس دوالرا أمريكي خالل االجت 141,000التبريد في مصايد األسماك في المالديف (ووفق عليه بمبلغ 

كبديل  R-448A) وأبلغ اليوئنديبي عن أن الحكومة قد اختارت 2018والسبعين مع تاريخ انتھاء في مايو/ أيار 
عبارة عن خليط من الھيدروفلوروأولفان  R-448Aيحل مكان الھيدروفلوروكربون. وجدير بالذكر أن 

 1234ze-والھيدروفلوروأولفان 1234yf- والھيدروفلوروكربون غير قابل لالشتعال (أي الھيدروفلوروأولفان
) 20/7/26/21بنسب  134a-والھيدروفلوروكربون 125-والھيجروفلوروكربون 32-والھيدروفلوروكلورو

) المستخدم في 1,810( 22-) من الھيدروكلوروفلوروكربون1,386والذي كان ذا قدرة احترار عالمي أقل (
). ويسعى اليوئنديبي إلى الحصول على R-438A )2,265الوقت الحاضر أو البديل المستخدم حاليا وھو 

 توجيه بشأن ما إذا كان البلد يمضي في المشروع اإليضاحي باستخدام ھذا البديل.

 1,387والحظت األمانة أن التكنولوجيا المختارة لاليضاح لھا قدرة على االحترار العالمي تبلغ  .112
ا االختيار. وأشارت األمانة على اليوئنديبي بأن وتساءلت عن التكنولوجيات التي نظرت للتوصل الى ھذ

يواصل استكشاف بدائل أخرى تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي. وتعتقد األمانة بأن المضي 
بالمشروع اإليضاحي باستخدام ھذه التكنولوجيا قد ال يحقق ھدف إيضاح البدائل المنخفضة القدرة على 

 جيه من اللجنة التنفيذية بشأن طريقة المضي في المشروع.االحترار العالمي، وتطلب التو
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 توصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .113

 ةالقابل اللولبيةالتبريد  مكابسأن تحاط علما بالتحديث المتعلق بتنفيذ المشروع اإليضاحي لوحدات  )أ(
التبريد الصناعي  األمونيا المحكمة السداد في صناعة شبه محكمة المعتمدة على للتنفيذ بوتيرة

والتجاري في شركة فوجيان سنومان المحدودة في الصين المقدم من اليوئنديبي على أن ال يطلب 
تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز 

  االجتماع الثاني والثمانين؛

(البروبان) كغاز  R-290ي تنفيذ المشروع اإليضاحي عن أن تحاط علما بالتحديث المتعلق بالتقدم ف )ب(
تبريد بديل لتصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء في شركة ثيرموتار للصناعات في كولومبيا المقدم 
من اليوئنديبي، وأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير 

 ز االجتماع الحادي والثمانين؛النھائي في موعد ال يتجاو

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي لتفعيل استخدام  )ج(
من خالل وضع المستحضرات الفعالة من  5الھيدروفلوروأولفان لأللواح المنفصلة في بلدان المادة 

مديد آخر لتنفيذ المشروع وأن الناحية التكاليفية في كولومبيا المقدم من اليوئنديبي وأنه لن يطلب ت
 تطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي عن تطبيق نظام األمونيا/ ثاني  )د(
للمنتجين من الحجم المتوسط  22-ي يحل مكان الھيدروكلوروفلوروكربونأكسيد الكربون الذ

ومتاجر البيع بالتجزئة في شركة بروسكالس للصناعات في كوستاريكا المقدم من اليوئنديبي وأنه 
لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير النھائي في موعد ال 

 يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

ديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي للخيارات المنخفضة التكلفة أن تحاط علما بالتح )ه(
للتحويل الى التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في 
المستخدمين من الفئات المنتھية الصغر في مصر المقدم من اليوئنديبي، وأن توافق على تمديد 

، وأن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ 2018ديسمبر/ كانون األول  31الى  االنتھاء من المشروع
المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث 

 والثمانين؛

أن تلغي المشروع اإليضاحي عن استخدام تكنولوجيا اإلرغاء المعتمدة على البنتان منخفض التكلفة  )و(
يل الى التكنولوجيا الخالية من المواد المستندة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشئات للتحو

 الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

ي أن تلغي المروع اإليضاحي عن الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالم )ز(
والمعتمدة على الھيدروفلوروأولفان لقطاع تكييف الھواء في البيئات التي ترتفع فيھا درجات 

 الحرارة في المملكة العربية السعودية وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

أن تلغى المشروع اإليضاحي في صناعات أجھزة تكييف الھواء لوضع أجھزة تكييف ھواء النافذة  )ح(
والمتشابكة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في المملكة العربية 

 السعودية وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

أن تحاط علما بعدم تقديم أي تحديث بشأن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي إلزالة المواد  )ط(
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ة باستخدام الھيدروفلوروأولفان كعامل نفخ في استخدامات رغاوي الرش الھيدروكلوروفلوروكربوني
في البيئات التي ترتفع فيھا درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو وأن ال 
يطلب أن تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيدو تقديم التقرير النھائي في موعد ال 

 جتماع الحادي والثمانين؛يتجاوز اال

أن تلغى المشروع اإليضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن بتفريغ الھواء في صناعة  ) ي(
ب الى البنتان في جنوب 141-األلواح المنفصلة المعاد تھيئته من الھيدروكلوروفلوروكربون

 أفريقيا، وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

ى المشروع اإليضاحي في دور نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل البوليوالت السابقة الخلط أن تلغ ) ك(
الستخدامات رغاوي البوليوريثان للرش باستخدام عامل النفخ المنخفض القدرة على االحترار 

 العالمي وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

لبدائل  للترويج التقدم في تنفيذ المشروع في غرب آسياأن تحاط علما بعدم تقديم أي تحديث عن  )ل(
) المقدم من اليونيب PRAHA-IIغازات التبريد في البلدان التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة (

واليونيدو، وأنه ال يطلب أي تمديد لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير 
 ز الجتماع الحادي والثمانين؛النھائي في موعد ال يتجاو

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تبريد المناطق في بونتا كانا في  ) م(
الجمھورية الدومينيكية المقدمة من اليوئنديبي، وأن تطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تبريد المناطق في القاھرة الجديدة أن  )ن(
في مصر المقدمة من اليونيب واليونيدو، وأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم التقرير النھائي في 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

تنفيذ دراسة الجدوى عن تكييف الھواء المركزي في الكويت  أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في )س(
المقدمة من اليونيب واليونيدو، وأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم التقرير النھائي في موعد ال 

 يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

ار العالمي أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل استكشاف بدائل أخرى منخفضة القدرة على االحتر )ع(
لقطاع مصايد األسماك في المالديف، وإبالغ االجتماع الحادي والثمانين بالتقدم في المشروع 
اإليضاحي، وفي حالة عدم توافر أي بدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي للقطاع، النظر 

 في إلغاء المشروع اإليضاحي.

 
اج الھيدروفلوروكربون، الھالونات، ورغاوي البوليوريثان حسابات قطاعات إنت تقارير مراجعة  الجزء الرابع:

  وعامل العملية الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين

 خلفية
 

،  7(ب)77/26، و75/618،  5(ب)73/20، و72/413، و 3)3) و(2(ب)(71/12إعماال للمقررات  .114
قارير مرحلية سنوية وتقارير مراجعة، قدمت حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ت

                                                      
ي تحتفظ بھا دعت اللجنة الحكومة من خالل الوكالة المنفذة المعنية، الى أن تقدم، في تقارير مراجعة الحسابات المقبلة، بيانات عن جمع األموال الت  3

ت يد، ومعلوماة التبرلمذيبات وخدمعلى ھذه األرصدة في خطط قطاعات عامل العملية الثاني وا الحكومة للصرف على المستفيدين والفوائد المتحصلة
 عن التقدم بشأن خطط العمل للخطط القطاعية ومقترحھا بشأن كيفية استخدام األرصدة المحتملة.
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والفوائد المحصلة خالل تنفيذ خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البوليوريثان، 
 وعامل العملية الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات لالجتماع الثمانين.

 المزايا المقررة والتقارير المرحلية
 

، وعمليات 2016يونيه/ حزيران  30عمليات صرف األموال حتى  إطالله على 13يقدم الجدول  .115
، وأرصدة األموال ومواعيد االستكمال 2017يونيه/ حزيران  30وفي  2016يوليه/ تموز  1الصرف فيما بين 

، كانت األرصدة المتبقية تبلغ 2017يوليه/ تموز  1المقررة لكل خطة من الخطط القطاعية وحتى 
 يكيا.دوالرا أمر 25,896,325

  : الميزانيات المقررة واستخدام األموال المتبقية (بالدوالر األمريكي)13الجدول 
الميزانيات التمويل في  النشاط

ديسمبر/ كانون األول 31
2009

 30الرصيد في 
يونيه/ حزيران 

2016
 موعد االنتھاء الرصيد الصرف الجديد

 دوالر أمريكي (البنك الدولي) 150,000,000ھا وقدرھا إنتاج الكلوروفلوروكربون: مجموع المبالغ الموافق علي
تعيينات إلفراض الدعم التقني وتنظيم حلقات العمل 

 التكنولوجية عن البدائل
500,000 - - - 2014 

إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون 
MIS 

500,000 - - - 2015 

البحوث والتطوير بشأن بدائل المواد المستنفدة 
 ألوزونل

4,200,000 1,766,364 977,508 788,857 2017 

 2018 233,411 - 233,411 - اإلشراف واإلدارة
 N/p - - - 3,300,000 تكاليف العمليات لمركز االمتثال للصين

  1,022,267 977,508 1,999,774 8,500,000 المجموع
 دوالر أمريكي (البنك الدولي) 62,000,000قطاع الھالونات: مجموع المبلغ الموافق عليه وقدره 

 2018 1,500,000 - 1,500,000  ومنع التسرب 1211-صيانة مخزونات الھالون
 2016 710,900 - 710,900  إنشاء مركز إدارة تخزين الھالونات وتشغيله

وبناء  1301-إنشاء مركز إعادة تدوير الھالون
 القدرات ذات الصلة

 821,414 - 821,414 2017 

-تحسين مركز إيضاح إعادة تدمير الھالونتحديت و
1211 

 300,000 - 300,000 2017 

 2018 800,000 - 800,000  تطوير نظام معلومات اإلدارة لتخزين الھالونات
حصر وفحص وتسجيل الھالونات على المستوى 

 الوطني
 2,000,000 - 2,000,000 2017 

تكاليف التشغيل ونقل وإعادة تدوير وإصالح 
 ناتالھالو

 1,500,000 - 1,500,000 2018 

تعزيز عملية بناء القدرات لمركز إعادة تدوير 
 الھالونات

 500,000 - 500,000 2018 

 2018 1,408,397 - 1,408,397  تكاليف التخلص من الھالونات الملونة ومخلفاتھا
اإلشراف واإلدارة ألنشطة بناء القدرات الستخدام 

 نيمنع اإلنتاج غير القانوعوامل التصنيع للھالونات و
 1,269,267 18,624 1,250,643 2018 

 2018 400,000 - 400,000 فحص واستخدام الھالونات وخدمتھا ألغراض 

                                                                                                                                                                           
ة امل العمليدعت اللجنة الحكومة من خالل الوكالة المنفذة المعنية، الى أن تقدم لالجتماع الثالث والسبعين تقارير مراجعة الحسابات لخطط قطاعات ع  4

اوي كربون والرغروفلوروالثاني والمذيبات وخدمة التبريد باالقتران مع الخطط الالزمة لألموال المتبقية من خطط قطاعات الھالونات وإنتاج الكلو
علقة بإزالة نشطة المتألامھا في وعامل العملية الثاني والمذيبات وخدمة التبريد المعتمد على الكلوروفلوروكربون، وتحديد الطريقة التي يمكن بھا استخدا

 .2018المواد المستنفدة لألوزون والتمكن من استكمال تلك الخطط القطاعية قبل نھاية 
خطط قطاعات وطلبت من الحكومة والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تقدم تقارير مرحلية سنوية وتاقرير مراجعة والفوائد المتحصلة خالل تنفيذ   5

ى أن ال األنشطة عل اء جميعوكربون والھالونات، ورغاوي البوليوريثان وعامل العملية الثاني، وخدمة التبريد والميذيبات حتى انتھإنتاج الھيدروفلور
 .2019 ماع األول من عام، وأن تقدم تقارير انتھاء المشروعات للخطط القطاعية في موعد ال يتجاوز االجت2018ديسمبر/ كانون األول  31يتجاوز ذلك 

يقدم لدى  ودعيت الحكومة الى أن تدرج نتائج األنشطة على فحص وتقييم المواد الخالية من الكلوروفلوروكربون واستحداث بدائل جديدة تقدم في تقرير  6
ة خالل زيارن وروكربواستكمال ھذه األنشطة لجمع المعلومات حيثما تتوافر عن استرجاع الھالونات كجزء من جمع المعلومات عن استرجاع الكلوروفل
قبل  دراسة للجنةتائج النمراكز تفكيك السفن، وإجراء دراسة عن إنتاج الكلوروفلوروكربون في البلد واستخدامه في استخدامات المواد الخام وأتاحت 

 .2018نھاية عام 
تجرى بأموال من الصندوق المتعدد  طلب من الحكومة أن تقدم لالجتماع التاسع والسبعين تقارير في جميع مشروعات البحوث والتطوير التي  7

 األطراف في إطار قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون.
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الميزانيات التمويل في  النشاط
ديسمبر/ كانون األول 31

2009

 30الرصيد في 
يونيه/ حزيران 

2016
 موعد االنتھاء الرصيد الصرف الجديد

 الطيران المدني
 2018 500,000 - 500,000  رمعدات رصد الھالونات المتنقلة لمركز إعادة التدوي

11,691,35 18,624 11,709,979  المجموع
5 

 

 دوالر أمريكي (البنك الدولي) 46,500,000العملية الثاني: مجموع المبالغ الموافق عليھا و قدرھا عامل 
 2017 288,357 96,446 384,802  بناء القدرات لمكاتب حماية البيئة المحلية

البحوث في بدائل المواد المستنفدة لألوزون ووضع 
 اتجاھات للتكنولوجيات البديلة

 318,519 285,319 33,200 2018 

 2018 5,445,970 - 5,445,970  التصرف في مخلفات الكلوروفلوروكربون
دراسة عن إنتاج الكلوروفلوروكربون واستخداماته 

 كعامل وسيط
 100,000 - 100,000 2018 

 2018 1,605,050 8,197 1,613,246  الرصد واإلدارة والتقييم الالحق
  7,472,577 389,961 7,862,538  المجموع

 دوالر أمريكي (البنك الدولي) 53,846,000رغاوي البوليوريثان: مجموع المبالغ الموافق عليھا و قدرھا 
 فحص وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون

 واستحداث بدائل جديدة
2,660,000 1,312,048 1,041,113 270,935 2016-2017 

رات في أنشطة رغاوي إضافية للقطاعات (بناء القد
 مقاطعة) 11

3,100,000 1,030,532 270,000 760,532 2016-2017 

الخدمة التقنية لمنشئات الرغاوي للنھوض باستخدام 
 البدائل الجديدة

1,400,000 743,510 368,133 375,377 2016-2017 

مواصل رصد عملية إزالة الكلوروفلوروكربون في 
 قطاع الرغاوي

1,050,000 723,806 142,982 580,824 2017-2018 

 2018-2017 174,278 171,644 345,922  رصد وإدارة المشروع
  2,161,946 1,993,872 4,155,818 8,210,000 المجموع

 دوالر أمريكي (اليابان واليونيب واليونيدو) 7,884,853خدمة التبريد: مجموع المبالغ الموافق عليھا و قدرھا 
اكز للتدريب بشأن األنشطة الجارية (مثل ثمانية مر

قطاع التخلص من السفن لمشروع شنزھن 
 اإليضاحي)

 264,736 126,088 138,648 2018 

برامج التدريب للقطاعين الفرعية لتصنيع أجھزة 
 التكييف والتبريد والتكييف الصناعي والتجاري

 947,168 210,000 737,168 2018 

البحوث بشأن تسرب التبريد خالل خدمة وتشغيل 
ريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري المعتمد التب

 R-290على 

 432,788 - 432,788 2018 

 2018 165,434 - 165,434  مسح البيانات
 2018 95,846 - 95,846  الرصد واإلدارة

  1,569,884 336,088 1,905,972  المجموع
 أمريكي (اليوئنديبي) دوالر 52,000,000قطاع المذيبات: مجموع المبلغ الموافق عليه وقدره 

مكافحة األنشطة غير القانونية المتعلقة بالمواد 
مكاتب  10المستنفدة لألوزون، وبناء القدرات لعدد 

 للجمارك المحلية

 413,305 - 413,305 2017 

ة بناء القدرات للموظفين المتصلين بالمواد المستنفد
 مقاطعة 14لألوزون في 

 797,500 155,000 642,500 2018 

 2018 139,744 54,096 193,840  التوعية العامة وأنشطة الدعاية
 2017 207,083 - 207,083  التقييم والبحوث بشأن التكنولوجيا البديلة

 2018 53,663 346,337 400,000  النظام اإللكتروني إلدارة الملفات
 2018 522,003 46,468 568,470  إدارة ورصد األنشطة

  1,978,298 601,901 2,580,199  المجموع
  
 

وفقا للمعايير  LLPوأجرت عمليات المراجعة المالية مكتب داكسون للحسابات العامة المعتمدة  .116
المحلية وتمثل رأس المراجعة في أن كشوف المنح والمصروفات كانت تمتثل للمعايير المحاسبية في الصين، 

 في الصين. )صادي الخارجي/ وزارة حماية البيئةوقدمت بطريقة نزيھة ومبررة بواسطة (مكتب التعاون االقت
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 30و 2016يوليه/ تموز  1وفيما يلي موجز لألنشطة التي نفذت في كل خطة قطاعية فيما بين  .117
 .2017يونيه/ حزيران 

 فلوروكربونوقطاع إنتاج الكلور
 

دوالرات أمريكية منذ آخر تقرير مرحلي. وانتھى العمل من تعيين  977,508تم صرف مبلغ  .118
لخبراء الوطنيين والدوليين لتقديم الدعم التقني، وأنشطة إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون، ا

وحلقة عمل عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون وجرى إنشاء نظام مخصص لتمويل البيانات بصريا بين مكتب 
مقترحا للبحوث والتطوير بشأن  13اختيار  إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون والجمارك. وتم

مشروعات بالكامل، وسيجري قبل نھاية  8بدائل المواد المستنفدة لألوزون وانتھى العمل منھا (جرى تمويل 
قائمة بأنشطة البحوث  14اتمام السداد الكامل للمشروعات الخمسة المتبقية). ويتضمن الجدول  2017

 والتطوير.

  ة البحوث والتطوير بموجب خطة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون: موجز ألنشط14الجدول 
 $ US المواد الكيميائية ذات الصلة بالدراسة وحدة تطبيق المشروعات

ة شركوشركة زيجيانغ للتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة 
 زيجيانغ لصناعات مكافحة الحرائق المحدودة

خفض القدرة على البرفلورو كيتون، وعامل إطفاء الحرائق المن
 ثلبحوااالحترار العالمي، استحداث تكنولوجيا إنتاج جديدة وتطبيقات 

657,900 

 شركة سينوكين جنرال لحماية البيئة المحدودة، ومعھد
 زيجيانغ لبحوث الصناعات الكيميائية، وجامعة نانجنغ

 للغابات

عوامل منخفضة القدرة على  6و  1234ze- الھيدروفلوروكربون
تاج العالمي للنفخ والغازات، بحوث وتطوير تكنولوجيا إناالحترار 

 .1234ze-جديدة باستخدام الھيدروفلوروكربون

657,900 

  شركة زيجيانغ ھوانكسين فلورو للمواد المحدودة
 

عوامل منخفضة القدرة على  4و 1234yf- الھيدروفلوروكربون
ير االحترار العالمي، تكييف  الھواء األوتوماتي، البحوث والتطو
- الستحداث تكنولوجيا إنتاج جديدة باستخدام الھيدروفلوروكربون

1234yf 

657,900 

شركة شانجشو زونجاو المواد الكيميائية الجديدة 
 المحدودة

عوامل منخفضة القدرة على  4و 1234yf- الھيدروفلوروكربون
ث لبحوااالحترار العالمي، وغازات تبريد لتكييف الھواء األوتوماتي، 

الستحداث تكنولوجيا إنتاج جديدة باستخدام والتطوير 
 .1234yf- الھيدروفلوروكربون

643,998 

 82,300 مسح لنظام تقييم أداء بدائل المواد المستنفدة لألوزون معھد زييانغ لبحوث الصناعات الكيميائية
 92ن المواد المستنفدة لألوزون ووصفر م 41- الھيدروفلوروكربون بيئةال شركة زيجيانغ النتيان للتكنولوجيا المتقدمة لحماية

 وجيامن العوامل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، والتكنول
 ودراسة تطبيقاته 41- الدقيقة المعتمدة على الھيدروفلوروكربون

82,300 

- ندراسة واختيار عملية إنتاج جديدة باستخدام الھيدروفلوروكربو جامعة بيجين للتكنولوجيا الكيميائية
1234yf  1234- والھيدروفلوروكربونze  في المختبر من خالل

 اختبار مختلف العمليات التكنولوجية.

80,500 

ا مصنع اإللكتروكيماويات التابع لشركة زيجيانغ جواشو
  المحدودة والمركز التقني لمجموعة زيجيانغ جوشوا

 

، صفر من المواد  254pc -ايكانعامل إرغاء من الھيدروفلورو
ي، من عوامل القدرة على االحترار العالم 25ألوزون والمستنفدة ل

والبحوث والتطوير الستحداث تكنولوجيا إنتاج جديدة باستخدام 
 254pc - الھيدروفلوروايكان

306,243* 

شركة زيجيانغ فلورو لكيمائيات والمركز التقني 
  لمجموعة جوشوا

 

- والھيدروفلوروكربون 1234yf- بحوث خالئط الھيدروفلوروكربون
1234zeودراسة تطبيق جديدة ،  

 

306,243* 

المركز التقني لمجموعة جوشوا ومصنع 
 ودةاإللكتروكيميائي التابع لشركة زيجيانغ جوشوا المحد

- البحوث والتطوير بشأن التصفية اإلعدادية للھيدروفلوروكربون
1336mzz 

299,806 

التحليلية ذات الصلة بالمعايير الخاصة بحوث وتطوير الطريقة  معھد زيجيانغ لبحوث الصناعات الكيميائية
 بالھيدروفلوروأولفان.

49,968 

 1234yf 299,806- البحوث والتطوير للمعدات بالھيدروفلوروأولفان شركة شاندونغ ھووان للمواد الجديدة المحدودة
 ة الغازيةالبحوث والتطوير لتكنولوجيا التحليل الحفيزي للمرحل .سينوشيم جينداي حماية البيئة المحدودة

 واستحداث حوافز 1234yf-باالعتماد على الھيدروفلوروأولفان
261,877 

 **4,418,250 المجموع
  وقعت العقود بالعملة الصينية ولذا تغير مبلغ العقد بالدوالر األمريكي بعد استكمال الصرف الفعلي.  *

دوالر أمريكي نتيجة للتعديل الى عقدين اعتمادا  4,386,7401يكيا في التقرير السابق الى دوالرا أمر 4,418,253مشروعا من  13جرى تعديل مبالغ العقد لعدد   **
  على عمليات الصرف الفعلية.
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دوالرا أمريكيا ألنشطة الرصد واإلدارة بما  233,411ويستخدم الرصيد المتبقي من التمويل البالغ  .119
سيجريه مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  في ذلك الخدمات االستشارية والتدريب والتقييم والتحقق الذي

 لتحقيق االمتثال المستدام إلزالة الكلوروفلوروكربون.

 قطاع الھالونات
 

دوالرا أمريكيا منذ التقرير المرحلي األخير، ويبذل مكتب التعاون  18,624صرف مبلغ  .120
نات وعقد اجتماعات االقتصادي الخارجي جھودا ضخمة لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمصرف الھالو

تنسيق على مختلف المستويات. وجرت تسوية مسألة نقل الھالونات باعتبارھا نفايات غير خطرة. ووقع العقد 
 2017وصرفت المدفوعات الثانية في أغسطس/ آب  2015في  1301- الخاص بمركز إعادة تدوير الھالونات

. ووقع العقد 2018ف األول من عام دوالر أمريكي سيصرف في النص 500,000مع رصيد متبقي قدره 
وستصرف المدفوعات الثانية في  2016الخاص بمركز إدارة عملية إعادة تدوير الھالونات في أوائل عام 

لضمان استدامة تشغيل مصرف  2018. وقد يتطلب األمر استمرار الخطة لعام 2017أغسطس/ آب 
 الھالونات.

 عامل العملية الثاني
 

الرا أمريكيا منذ التقرير المرحلي األخير. وقدمت مكاتب حماية البيئة دو 389,961صرف مبلغ  .121
الستة مع منتجي الكلوروفلوروكربون وغيره من المواد المستنفدة لألوزون تقارير وحققت الشروط الالزمة في 
عقدھا. وعقب إجراءات القبول النھائي للمشروع بواسطة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، ستصرف 

. ووقعت خمسة عقود لتقييم الطلب على الكلوروفلوروكربون 2017فوعات األخيرة في نھاية عام المد
ومايرتبط بھا من تسرب، وتقييم األثر البيئي النبعاثات الكلوروفلوروكربون، وأنتھى العمل من أربعة من ھذه 

 العقود.

الخطرة وخبير معني بالمواد وأنشأ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي فريقا (خبير معني بالنفايات  .122
الكيميائية) لالضطالع بتحليل وتقييم لإلمكانيات للتخلص المأمون من مخلفات الكلوروفلوروكربون التي تعتبر 
نفايات خطرة، والتي يتعين أم تمتثل للقواعد النوعية. وقام الفريق بجمع البيانات من خالل زيارات لمواقع 

 5.4وأعد تقريرا. واستنادا الى ھذا التقرير، وضع مقترح تقديرية تبلغ بون منتجي مخلفات الكلوروفلوروكر
مليون دوالر أمريكي، ويھدف المشروع الى دعم بناء قدرات منتجي فلوريد الميثان للتخلص من مخلفات 
قع التقطير من تكرار الكلوروفلوروكربون ومرافق تحويل ھذه المادة. وبالنسبة لكبار المنتجين، سيتم تشييد موا

الترميد الجديدة أو تحسين مرافق الترميد القائمة بتمويل جزئي من الصندوق المتعدد األطراف في حين 
ستتحمل المنشئات االستثمارات الكبيرة. وبالنسبة لصغار المنتجين وأولئك الخاصة بھا، ستقدم إعانات للتخلص 

المخلفات الخطرة. وعقب إجراءات من مخلفات الكلوروفلوروكربون من جانب المراكز المؤھلة لمعالجة 
الموافقة من جانب مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، يتوقع أن يبدأ ھذا المشروع في أكتوبر/ تشرين األول 

 .2018ويستكمل في نھاية  2017

وعلى الرغم من أن إنتاج المواد المستنفدة لألوزون من الكلوروفلوروكربون لالستخدامات  .123
أزيل بالكامل، فإن رباعي كلوريد الكربون يمثل منتجا ثانويا لصناعة كلوريد الميثان. الخاضعة للرقابة قد 

وعلى ذلك فإن من المھم رصد إنتاج واستھالك رباعي كلوريد الكربون وعيره من المواد األخرى ذات الصلة 
ومستخدمي  برباعي كلوريد الكربون من خالل توفير التدريب ألصحاب المصلحة (مثل الروابط والمنتجين

المواد الوسيطة والموظفين من مكاتب حماية البيئة والجمارك)، واالرتقاء بنظام إبالغ بيانات المواد المستنفدة 
لألوزون وتوفير أجھزة رصد المواد المستنفدة لألوزون المتنقلة لموظفي الجمارك ومكاتب حماية البيئة 

 ى الحال.المحليين، واالضطالع بعمليات تقييم وتحقق حسب مقتض
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وستبدأ الدراسة الخاصة بانتاج الصين من رباعي كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة في  .124
 .2018، وستتاح النتائج في نھاية 2017أكتوبر/ تشرين األول 

 رغاوي البوليويثان

مبلغ دوالر أمريكي منذ التقرير المرحلي األخير. وقد اختيرت المقترحات  1,993,872.38صرف  .125
وضع المستحضرات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون وعوامل النفخ المنخفضة القدرة على االحترار لدعم 

العالمي بأسعار منخفضة يمكن أن تستخدمھا المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومستحضرات نظم 
وأجرى مكتب التعاون  البوليوالت السابقة الخلط لترشيد الثبات واألداء وخصائص العزل لمنتجات الرغاوي.

االقتصادي الخارجي بمساعدة من خبراء ماليين وتقنيين مستقلين عمليات تحقق في المواقع الطبيعية 
للمشروعات العشرة قبل صرف التمويل واستعراض الخبراء المستقلون التقارير المرحلية والمستندات المالية 

عليھا في العقد، وقدموا مقترحات إلجراء المنصوص  وقاموا بتقييم أداء المشروع في ضوء المعالم البارزة
تسويات. وقد انتھى العمل حتى اآلن من ستة مشروعات، ويتوقع استكمال المشروعات األربعة الباقية في 

 .2018النصف األول من عام 

، أوصت رابطة الصناعة وخبراء القطاعات بمعالجة مسألة اعتماد 2017وفي يونيه/ حزيران  .126
ت البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بواسطة القطاع الفرعي لرغاوي الرش مع إيالء التكنولوجيا

االھتمام الواجب للبيئات التي تنخفض فيھا درجات الحرارة خالل فصل الشتاء في كثير من مناطق الصين. 
بعاد وأداء العزل وغير ذلك وعلى ذلك، بدأ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي نشاطا بحثيا الختبار ثبات األ

، وسيتولى البحوث أيضا تحليل 2018من خصائص الرغاوي على أن يستكمل ھذا النشاط في يونيه/ حزيران 
 واستكشاف الجدوى االقتصادي الستخدام خالئط الھيدروفلوروأولفان والھيدروفلوروكربون.

مقاطعة/ مدينة بھدف  11يئة في ووقع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي عقدا مع مكاتب حماية الب .127
تعميق التوعية العامة بحماية طبقة األوزون، وتعزيز قدرات االمتثال المستدامة، وضمان عدم زيادة أي مواد 

. 2010كلوروفلوروكربون أو غير ذلك من المواد المستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة سوف تزداد بعد 
نية مكاتب من مكاتب حماية البيئة قد حققت األھداف. وستنفذ كانت ثما 2017يونيه/ حزيران  30وبحلول 

 .2017إجراءات التكليف في سبتمبر/ أيلول 

، وقع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي عقودا مع أربعة دور 2014وفي ديسمبر/ كانون األول  .128
لى البوليوالت السابقة للنظم، وتركيب معدات اإلنتاج والمختبرات، وانتھى العمل من التجارب واالختبارات ع

الخلط الجديدة المعتمدة على عوامل النفخ البديلة. وتقدم دور النظم في الوقت الحالي الخدمات التقنية لمنشئات 
 .2017الرغاوي العاملة على النحو المنصوص عليه في العقد. ويتوقع أن ينتھي المشروع بحلول نھاية عام 

عقودا مع اربع  2014ون االقتصادي الخارجي في عام وفي إطار عنصر الرصد، وقع مكتب التعا .129
مقاطعات (أي ھيباي وھينان وشاندونغ وتيانجين) حيث توجد معظم دور النظم ومنشئات الرغاوي لزيارة تجار 
المواد الكيميائية، ودور النظم ومنشئات الرغاوي لجميع العينات كعوامل النفخ، ونظم البوليوالت السابقة الخلط 

منشأة للرغاوي وجمع اآلالف من العينات. وبغية الى  400لرغاوي النھائية. وتمت زيارة أكثر من ومنتجات ا
زيادة فعالية أنشطة الرصد، ولتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي لمنشئات الرغاوي، وقع مكتب التعاون 

لى ذلك نظم المكتب حلقات . وعالوة ع2017االقتصادي الخارجي مع مقاطعة سيشوان في يناير/ كانون الثاني 
 عمل للتدريب والمساعدات التقنية وأجرى عمليات تحقق في المواقع الطبيعية حسب مقتضى الحال.

 قطاع خدمة التبريد باالعتماد على الكلوروفلوروكربون

دوالرا أمريكيا منذ التقارير المرحلية األخيرة، وأنشأ مكتب التعاون  336,088صرف مبلغ  .130
مدينة مختلفة) لتنفيذ دورات التدريب المھني لفنيي الخدمة.  13مركزا للتدريب (في  13رجي االقتصادي الخا
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فنيي ومدرب وطالب (انتھى ثالثة من المراكز من إتمام  4,100تدريب أكبر من  2017وتم حتى يوليه/ تموز 
 برنامج التدريب).

االقتصادي الخارجي إنشاء  ونظرا ألن الصين تحتاج الى مراكز تدريب أخرى، قرر مكتب التعاون .131
دوالر أمريكي من التمويل المتوافر  340,000باستخدام  2017في  R-290مركزين للتدريب الخاص على 

من خطة إدارة إزالة الكلوروفلوروكربون. ويقدم أحد المركزين التدريب على المتطلبات النوعية والمفضلة عن 
وتكييف الھواء ويقدم المركز اآلخر التدريب على معدات  التشغيل على التركيب والخدمة في قطاع التبريد

التبريد المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون بما في ذلك مضخات الحرارة وسخانات المياه والسالسل الباردة. 
وسوف يقدم تمويل إضافي من خالل خطة قطاع خدمة الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المرحلة األولى من 

فنيي ومدرب قبل نھاية  400المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع أن يتم تدريب  خطة إدارة إزالة
 . وسوف تستخدم الميزانية المتبقية في مراكز تدريب على الممارسات الجيدة.2018

دوالرا أمريكي للبحوث والتدريب  432,788وخصص مكتب التعاون االقتصادي الخارجي مبلغ  .132
، وشرع في R-290التبريد خالل تشغيل وخدمة نظم تكييف الھواء المعتمدة على على ضبط تسرب غازات 

 سفن واآلخر للسالسل المبردة في متاجر السوبر ماركت.إجراء مسوحين، واحد لقطاع التخلص من ال

وسيجري مكتب التعاون االقتصادي الخارجي أنشطة رصد وإدارة (بما في ذلك خدمات استشارية  .133
 ليات تحقق) لتحقيق االمتثال المستدام إلزالة الكلوروفلوروكربون.وتدريب وتقييم وعم

 قطاع المذيبات

 10دوالر أمريكي منذ التقرير المرحلي األخير. وحصل موظفون عن  601,901صرف مبلغ  .134
مكاتب جمركية التدريب على المعارف المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون لتعزيز قدراتھم على مكافحة 

ستيراد والتصدير غير القانونية للمواد  المستنفدة لألوزون. وسوف ينتھي ھذا النشاط في نھاية عمليات اال
مقاطعة لوضع خطط التنفيذ وتدريب موظفي مكاتب حماية البيئة المحلية.  14. وقدمت المساعدة لعدد 2017

ت المواد المستنفدة موظف محلي وممثلين لمنشئا 3,000تدريب أكثر من  2017يونيه/ حزيران  30وتم حتى 
في أنشطة التوعية العامة. ونظم موظفو مكاتب حماية البيئة المحليين أكثر  15,000لألوزون وشارك أكثر من 

عملية تفتيش في المواقع الطبيعية في منشئات المواد المستنفدة لألوزون وسوف ينتھي العمل من تنفيذ  15من 
 .2018ماية البيئة وفي الرابعة مكاتب المتبقية في منتصف عام مكاتب لح 10في عدد  2017األنشطة في نھاية 

وأصدر مكتب التعاون االقتصادي الخارجي كتابين وطبعة تكميلية عن الدورية المعنونة "البيئة  .135
العالمية" تتعلق بانجازات االمتثال، وخبرات تنفيذ بروتوكول مونتريال في الصين، وإصدار معارف علمية عن 

وركزت على المذيبات  8وزون. وأجريت بحوث عن التكنولوجيات البديلة في خمس مؤسساتحماية طبقة األ
البديلة وعلى ترشيد زيت السيلكون. وقد انتھى العمل من األنشطة في أربع مؤسسات وسيستكمل العمل في 

وني للوثائق . كما أنشأ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي نظام إدارة إلكتر2017المؤسسة الخامسة في نھاية 
خطة قطاعية مع عدد كبير من مختلف أنواع الوثائق). ونفذت  31الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون (أي 

 أنشطة اإلدارة والرصد بما في ذلك التدريب وعمليات التحقق والتقييم.

 الفوائد المتحصلة

 مبالغ الفوائد المتحصلة. 15ويعرض الجدول  .136

                                                      
 بيجين يوي، ودونجيانج ايبوا، وشنغھاي اكسيلكانج، وكيوزھو وھواكسنيا سينزوھو.  8
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 ن الخطط القطاعية في الصين: الفوائد المبلغة م15الجدول 
 الفوائد المركبة (بالدوالر األمريكي) القطاع

 18,272 وريثانلبليإنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات وعامل العملية الثانية ورغاوي ا
 87,990 خدمة التبريد

 302,194 المذيبات
 408,456 المجموع

 
كبيرة عن تلك المتحصلة من القطاعات األخرى  وتزيد الفوائد المتحصلة من قطاع المذيبات بدرجة .137

بالنظر الى أن الفوائد من حسابات العملة الصينية أعلى بكثير من الفوائد المتحصلة من الحسابات بالدوالر 
 األمريكي.

 التعليقات

حدث تقدم في تنفيذ األنشطة في مختلف القطاعات القطاعية المرتبطة برصيد األموال. غير أن  .138
في المائة من صرف مبلغ  50(أي  2017يوليه/ تموز  1مليون دوالر أمريكي ظل حتى  25.89لغ الرصيد البا

 372.2(من المبلغ وقدره  2009ديسمبر/ كانون األول  31كان متوافرا في  9مليون دوالرا أمريكيا 52.0
 مليون دوالر أمريكي كان قد ووفق عليھا في األصل للخطط).

وكاالت المنفذة الى أن أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة قطاعية ولدى طلب التأكيد، أشارت ال .139
، وأن تقارير انتھاء المشروع سوف تقدم لالجتماع األول للجنة 2018سوف تصرف بالكامل قبل  نھاية 

دوالرا أمريكيا يتعلق بخط  1,022,267. ومن المتوقع أن يصرف المبلغ المتبقي وقدره 2019التنفيذية في 
، ورغم ذلك سوف يقدم تقرير 2018مع احتمال تمديده الى  2017الكلوروفلوروكربون قبل نھاية قطاع إنتاج 

 .2019انتھاء المشروع لالجتماع األول من عام 

وطلبت إيضاحات بالنسبة لكل خطة من الخطط القطاعية من الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة  .140
 على النحو الموجز فيمايلي:

 قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون أبلغ البنك الدولي مايلي: فيما يتعلق بخطة .141

سيقدم البنك الدولي التقارير النھائية عن جميع مشروعات البحوث والتطوير التي تجري بأموال من  )أ(
 (ب)؛77/26الصندوق المتعدد األطراف بموجب قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون إعماال للمقرر 

ليات التقييم والتحقق، وتحليل العينات وغير ذلك من األنشطة التي أبلغ البنك الدولي أنه بفضل عم )ب(
أي إنتاج للكلوروفلوروكربون في الصين.  2016نفذتھا الحكومة، تحدد أنه لم يعد ھناك اعتبارا من 

وجرى رصد مخزونات الكلوروفلوروكربون التي لدى المنتجين، وأبلغ المنتجون على أنھا فقط 
 ستنشاق بالجرعة المقننة؛للخدمة وتصنيع أجھزة اال

وتضمن نطاق األنشطة التي نفذت في إطار خطة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون اختبار وتقييم  )ج(
ووضع المسار التقني وبحوث التطبيق ذات الصلة بالبدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 

وإسداء المشورة والتوجيه لمنتجي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربون 
 الھيدروكلوروفلوروكربون عن آفاق وضع بدائل لھذه المادة

وفيما يتعلق بقطاع الھالونات، أبلغ البنك الدولي بأن إعادة تدوير الھالونات كان مھمة بالغة الصعوبة  .142
د النظر في نظام إعادة وأن الحكومة تواصل جھودھا للتنفيذ. وبعد فترة طويلة من التنسيق والمشاورات، أعي

. وكان إنشاء مركز إدارة إعادة تدوير الھالون، ومركز إعادة تدوير 2014تدوير الھالونات وإعادة تنظيمه في 

                                                      
ديسمبر/ كانون  31ا استخدمت البيانات من لقطاع عامل العملية الثاني ولذ 2008ديسمبر/ كانون األول  31األرقام تقديرية ألن البيانات لم تقدم حتى   9

 .2009لرصيد القطاع في  2013األول 
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الخطوة األولى في ھذا المسار تلتھا مراكز أخرى إلعادة تدوير الھالونات.  ومن المقرر إنشاء  1301الھالون 
وسوف ينشأ إلدارة المعلومات المتوافرة عن استخدام الھالونات وإعادة  نظام معلومات إعادة تدوير الھالونات

تدويرھا وإعادة إصالحھا وإعادة استخدامھا. وتتمثل الخطة في الشروع في ممارسات إعادة تدوير الھالونات 
كن بمقتضى النظام الجديد في المستقبل القريب لمواصلة ترشيد عملية تشغيل النظام. ويجري بذل كل جھد مم

 لالنتھاء من خطة العمل وفقا للجدول الزمني المحدد.

 وفيما يتعلق بقطاع عامل العملية الثاني، أبلغ البنك الدولي عمايلي: .143

أدت أنشطة بناء القدرات الى قيام مكاتب حماية البيئة المحلية الى إنشاء مكاتب إلدارة المواد  )أ(
المستنفدة لألوزون وقنوات اتصال متخصصة للمنشئات لإلبالغ عن بيانات إنتاج واستھالك المواد 

لية، يتعين المستنفدة لألوزون. بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووفقا للقواعد الحا
طن متري  100على المنشئات التي لديھا استھالك سنوي من الھيدروكلوروفلوروكربون يزيد عن 

أن يتقدم للحصول على حصة استھالك من وزارة حماية البيئة في حين يتعين على المنشئات التي 
طن متري أن يسجل لدى مكاتب حماية البيئة المحلية، وعلى تجار  100تستھلك أقل من 

طن متري سنويا أن يسجلوا لدى مكاتب  1,000لھيدروكلوروفلوروكربون الذين تقل مبيعاتھم عن ا
حماية البيئة اإلقليمية. وعالوة على ذلك، قدمت ھذه المكاتب التدريب للمنشئات عن اإلجراءات 

لمواقع السياساتية الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون ومتطلبات اإلدارة، ونظمت عمليات تفتيش في ا
 الطبيعية لمنتجي المواد المستنفدة لألوزون والمستھلكين والتجار. كما نفذت أنشطة التوعية العامة؛

وستؤدي نتائج البحوث بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون واتجاه التطوير للتكنولوجيات البديلة  )ب(
االحترار العالمي للمواد  المقترحة الى تعزيز معارف المنشئات عن البدائل المنخفضة القدرة على

الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية واآلثار االقتصادية والتقنية للتمويل الى 
 ھذه البدائل؛

نظرا ألن مخلفات رباعي كلوريد الكربون يصنف على أنه من نوع النفايات الخطرة في الصين،  )ج(
للقوانين والقواعد ذات الصلة وأن يستوى المعايير  البد أن يمتثل إنشاء أو تحسين مواقع الترميد

التقنية والمواصفات الخاصة بالنفايات الخطرة المطبقة في الصين. وعالوة على ذلك أنه يتعين على 
المنشئات أن تلتزم بصورة دقيقة بالقواعد الحالية الخاصة بالنفايات الخطرة لدى التخلص من 

 ترصد من خالل مكاتب حماية البيئة المحلية؛المخلفات. وستخضع العملية بأسرھا و

قررت حكومة الصين مواصلة رصد إنتاج واستھالك العوامل الوسيطة من رباعي كلوريد الكربون  )د(
من انتھاء المشروع للوفاء بالتزاماتھا بموجب خطة القطاع واالتفاق لعامل العملية الثاني فيما يتعلق 

أي استخدامات لعامل العملية في المستقبل توافق عليه ببإزالة رباعي كلوريد الكربون المرتبط 
 األطراف.

 وفيما يتعلق بخطة قطاع رغاوي البلوريثان أبلغ البنك الدولي مايلي: .144

درست المساعدات التقنية وأنشطة البحوث بصفة عامة الجدوى التقنية واالقتصادية للتكنولوجيات  )أ(
والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي. وأدت المتوافرة الخالية من المواد المستنفدة لألوزون 

نتائج ھذه األنشطة الى تيسير اختيار منشئات الرغاوي المستفيدة للتكنولوجيات البديلة خالل 
 35المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى الى تحويل 

ئج في تحديد التكنولوجيا البديلة التي سيتم إنتاجھا خالل منشأة للرغاوي حتى اآلن. كما ساعدت النتا
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق اإلزالة الكاملة 
والمستدامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كامل قطاع رغاوي البلوريثان بحلول عام 

مساعدات التقنية مازالت مستمرة  لم يستكمل بعد التقرير . ونظرا ألن بعض أنشطة ال2026
 النھائي؛
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تركز دور النظم األربعة التي حصلت على تمويل باإلضافة الى تلك التي حصلت على التمويل  )ب(
خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على تكنولوجيا 

معتمدة على النفخ بالماء. وقد استكملت دور النظم تركيب مرافق االنتاج البوليوالت السابقة الخلط ال
وإنتاج التجارب. وتغلبت مستحضرات البوليوالت الجديدة على التحديات الخاصة بزيادة 
الفيزكوسيتي وانخفاض مرونة البوليوالت وثبات أبعاد منتجات الرغاوي النھائية. ويعتبر األداء 

 مستعملين النھائيين؛الشامل مرضيا من جانب ال

من إنشاء  11وأدت أنشطة التوعية العامة الى تمكين مكاتب حماية البيئة اإلقليمية البالغ عددھا  )ج(
قنوات للمنشئات لإلبالغ عن مستويات االستھالك السنوية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

ويج لسياسات ونظم الحصص. وإنشاء مكاتب إلدارة المواد المستنفدة لألوزون والعمل على تر
وعالوة على ذلك، أصبحت منشئات الرغاوي مدركة للجداول الزمنية إلزالة المواد المستنفدة 
لألوزون وتدابير التطبيق بموجب الصندوق. وقدمت التكنولوجيات البديلة والتدريب للمستخدمين 

 النھائيين خالل حلقات عمل للتكنولوجيا.

 تبريد، أبلغت اليونيدو مايلي:وفيما يتعلق بقطاع خدمة ال .145

تستھدف مراكز التدريب بموجب خطة قطاع خدمة الكلوروفلوروكربون تدريب الفنيين والطلبة في  )أ(
خدمة التبريد لتعلم الممارسات الجيدة في التبريد المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون واكتساب 

لتي تواجه إدخال ھذه التكنولوجيات. وتم المعارف عن التكنولوجيات البديلة للقضاء على المعوقات ا
من ھذه المراكز ماليا من األموال  13مركزا للتدريب حتى اآلن. وتم دعم  22إنشاء ما مجموعه 

 الحرة من قطاع خدمة الكلوروفلوروكربون؛

وثاني أكسيد الكربون في اعتماد  R-290سوف يساعد مراكزا التدريب الخاص المتعلقين بغازات  )ب(
ل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وضمان الخدمة السليمة لالستخدامات المعتمدة على ھذه البدائ
R-290 وثاني أكسيد الكربون؛ 

تعتمد كمية غازات التبريد المستخدمة في السفن مرتفعة بدرجة كبيرة، ويتوقع أن يؤدي المسح  )ج(
المواد  الخاص بقطاع التخلص من السفن الى تيسير وضع استراتيجيات لخفض إطالق

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيحدث خالل المرحلة الثانية من خطة قطاع الخدمة تركيز على 
التدخالت المقررة. ويتمثل الھدف من ھذين المسحين في فحص الوضع األساسي لنظم التبريد 

 وظروف تشغيلھا؛

 وفيما يتعلق بقطاع المذيبات، أبلغ اليوئنديبي مايلي: .146

قنوات اتصال للمنشئات لإلبالغ عن االستھالك  14البيئة اإلقليمية البالغ عددھا أنشأت مكاتب حماية  )أ(
السنوي، وأنشأت مكاتب إلدارة المواد المستنفدة لألوزون، واضطلعت بأنشطة إرشادية لإلعالن 

 عن السياسات ونظم الحصص؛

ة لعدد كبير من قدمت المعلومات عن إجراءات الصندوق المتعدد األطراف والجداول الزمني لإلزال )ب(
منشئات المذيبات، وقد أدت ھذه األنشطة الى تمكين المنشئات المؤھلة للتقدم لطلب التمويل من 
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ولكي تتمكن المنشئات المؤھلة من التخطيط بصورة أفضل 

 ألنشطة التحويل الخاصة بھا؛

ال التكنولوجيات البديلة الرئيسية وإدارة نظمت أيضا حلقات العمل الخاصة بالتكنولوجيا إلدخ )ج(
 التدريب كما عرضت المنتجات التي تستخدم التكنولوجيات البديلة في حلقات العمل؛
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مكاتب لحماية البيئة المحلية، حصل موظفو الجمارك وموظفو الخط األول الذين يقومون  10وفي  )د(
 بالتفتيش على الحموالت على أساس يومي على تدريب إضافي؛

تنادا الى نتائج أنشطة البحوث في إطار خطة قطاع المذيبات، تمكنت تسع منشئات للمذيبات واس )ه(
باالعتماد على الھيدروكلوروفلوروكربون من اختبار التكنولوجيات المناسبة مما أدى الى نجاح 
ل استكمال تحويالتھا، كما ساعدت النتائج في تحديد التكنولوجيات البديلة التي سيتم اختيارھا خال

تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحقيق اإلزالة الكاملة 
. ونظرا ألن بعض أنشطة البحوث 2026والمستدامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 مازالت جارية سيقدم تقريرا مفصال باالقتران مع التقرير المرحلي التالي؛

يوليه/ تموز  1مل نظام اإلدارة االلكترونية للملفات في مكتب التعاون االقتصادي الخارجي منذ يع )و(
. ويتضمن النظام وثائق إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة تلك المتعلقة ببداية 2017

تيسير  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى الى
اإلجراءات واالحتفاظ بسجالت عن الدوائر ذات الصلة. وسيواصل النظام تسجيل الوثائق الجديدة 
إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وسيتم تسجيل بعض الوثائق التاريخية الھامة المتعلقة بالمواد 

 المستنفدة لألوزون باعتبارھا سجالت ولالستخدام كموارد معرفية.

 توصية

 للجنة التنفيذية فيمايلي:قد ترغب ا .147

أن تحاط علما مع التقدير بتقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات،  )أ(
ورغاوي البلوريثان، وعامل العملية الثاني وخدمة التبريد والمذيبات في الصين الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12؛ 

دير بأن حكومة الصين قد تمكنت بأرصدة تمويل متبقية من قطاعات إنتاج أن تحاط علما مع التق )ب(
الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البليوريثان وعامل العملية الثاني وخدمة التبريد 

التقنية والتوعية مما يسر إدخال والمذيبات، من تنفيذ عدد كبير من أنشطة البحوث والمساعدات 
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في مختلف القطاعات فضال عن إزالة التكنولوجيات البديلة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخفض المواد الھيدروفلوروكربون؛

أن تحاط علما كذلك مع التقدير بأن حكومة الصين قد أكدت أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل خطة  )ج(
، وأن تقارير البحوث والمساعدات 2018ل نھاية عام من الخطط القطاعية سوف تصرف بالكامل قب

وأن تقارير انتھاء المشروعات سوف يقدم  2018التقنية سوف تقدم لالجتماع األخير من عام 
 .2019لالجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 

 
  المواد المستنفدة لألوزون مخلفاتمشروعات التخلص من   الجزء الخامس:

 خلفية

خالل االجتماع والسبعين من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن  ضمن جملة أمورالتنفيذية اللجنة  طلبت .148
غير تلك  10تقدم التقارير النھائية عن المشروعات الرائدة القائمة للتخلص من مخلفات المواد المستنفدة لألوزون

المتبقية للمشروعات التي لم تقدم المتعلقة بالبرازيل وكولومبيا، وأن تعيد لالجتماع الثاني والثمانين األرصدة 
(د)). وعالوة على ذلك أبلغت الوكاالت المنفذة 79/18تقاريرھا لالجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين (المقرر 

                                                      
 قدمت التقارير النھائية عن المشروعات الرائدة لكل من جورجيا وغانا ونيبال لالجتماع التاسع والسبعين.  10
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أن مشروعات التخلص من مخلفات المواد  11المعنية األمانة خالل اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت
والمساعدات التقنية اإلقليمية ألفريقيا سوف تلغى وستعاد األموال للصندوق المستنفدة لألوزون للجزائر، 

 المتعدد األطراف.

(د)، قدمت التقارير النھائية للمشروعين الرائدين للمكسيك (اليونيدو 79/18وإعماال للمقرر  .149
صين (اليابان وفرنسا) وإلقليم أوروبا وآسيا الوسطى (اليونيب واليونيدو) فضال عن تقريرين مرحلين من ال

وترفق بھذه الوثيقة التقريرين الكاملين  واليونيدو) ونيجيريا (اليونيدو). ويرد موجز لھذه التقارير فيمايلي،
 للمكسيك وإقليم أوروبا وآسيا الوسطى.

 ائي)المكسيك: مشروع إيضاحي رائد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة (التقرير النھ
 

طن متري من  166.7ف من المشروع اإليضاحي الرائد للمكسيك في التخلص من يتمثل الھد .150
أطنان مترية من أجھزة تبريد المباني.  7.0من أجھزة التبريد وتكييف الھواء البالية و 12-الكلوروفلوروكربون

 غير المطلوبة. 12-طنا متريا من الكلوروفلوروكربون 113.0ودمر المشروع اإليضاحي 

لمنافع التي تعود لألوزون والمناخ، شجع المشروع مرافق امكسيك األولى على وعالوة على ا .151
الحصول على تراخيص لترميد والمشاركة في عملية مخلفات المواد المستنفدة لألوزون، وأثبت المشروع 
إمكانية إعدام المواد المستنفدة لألوزون باستخدام تكنولوجيتين مختلفتين:قوس األرجون بالزما وقمائن 
األسمنت. ويوجد في المكسيك شركتان يتمتعان بالتفويضات الالزمة من الحكومة، وھي التفويضات التي 

 صدرت بعد استيفاء معايير السالمة والبيئة ذات الصلة المرتبطة بإعدام المواد المستنفدة لألوزون.

ألولية تتألف من ويقدم التقرير النھائي تفاصيل عن التنفيذ التدريجي للمشروع. وكانت األنشطة ا .152
التدريب وتقديم معدات االسترجاع لمراكز برنامج استبدال األجھزة المنزلية ونظام الرصد واإلبالغ والتحقق، 
والتصميم، وحلقات العمل ألغراض التوعية،وتنفيذ االختبارات الرائدة إلعدام المواد المستنفدة لألوزون 

ققت عملية جمع وتجميع مخازن المواد المستنفدة لألوزون، والترخيص والموافقة للشركتين المكسيكيتين. وتح
 39.0غير المطلوبة في أرغون بالزما و 12-طنا متريا من مخزونات الكلوروفلوروكربون 74.0وتدمير نحو 

 .2017و 2016طنا متريا أخرى فيما بين 

لتكنولوجيا األكثر ويبين التقريران قوس األرجون بالزما عبارة عن تكنولوجيا التدمير الكامل وھي ا .153
نظافة غير أن ارتفاع التكاليف ھو الذي يحد منھا. ويتبين أن قمائن األسمنت ھي أكثر التكنولوجيات فعالية من 
ناحية التكاليف بالنظر الى صناعة تصنيع األسمنت في المكسيك تتمتع بخبرات طويلة في مناولة المخلفات 

 الدروس المستفادة من المشروع في التقرير النھائي. الخطرة غير المواد المستنفدة لألوزون. وترد

لص زون والتخلألو إقليم أوروبا وآسيا الوسطى: مشروع إيضاح استراتيجية إقليمية إلدارة مخلفات المواد المستنفدة
 منھا (التقرير النھائي)

 
يا والجبل يتمثل الھدف من المشروع اإليضاحي الرائد لثالثة بلدان ھي البوسنة والھرسك، وكروات .154

األسود في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى. في تقييم النھج اإلقليمي في التخلص من مخلفات المواد المستنفدة 
لألوزون من حيث مردودية التكاليف واالستدامة والسيما في البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك التي ال 

 وزون.تمتلك مرافق خاصة بھا لتدمير المواد المستنفدة لأل

طن متري من مخلفات المواد المستنفدة لألوزون من البلدان  29.07ويستھدف المشروع تدمير  .155
الثالثة وقام المشروع بالدرجة األولى بتجميع المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن متري من مخلفات  41.37الھيدروفلوروكربون. وجرى تدمير مامجموعه وكميات صغيرة من المواد 

                                                      
 .2017سبتمبر/ أيلول  7- 5مونتريال   11
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طن متري من مخلفات المواد المستنفدة لألوزون. ولم يمكن  32.79المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك 
فصل مخلفات المواد المستنفدة لألوزون من المخلفات الخالية من ھذه المواد مما يعني أن جميع الكميات التي 

دوالرات أمريكية للكيلو  8.01مردودية تكاليف المشروع جمعت قد تم تدميرھا بموجب المشروع. وبلغت 
غرام حسبت باالعتماد فقط عى الجزء من مخلفات المواد المستنفدة لألوزون التي دمرت ما يتجاوز مردودية 

دوالرا أمريكيا للكيلوغرام، ولذا فإن التكاليف الشاملة المقدرة للمشروع تبلغ  12.02التكاليف المتوقعة البالغة 
دوالرا أمريكيا وسوف تعاد أي أرصدة أخرى الى الصندوق المتعدد األطراف بعد االنتھاء ماليا من  262,622
 المشروع.

ويبرز التقرير النھائي الى أن القوانين والترتيبات المؤسسية في البلدان المستفيدة لم تدعم عملية  .156
وتزامن الشحنات من مختلف البلدان، تجميع مخلفات المواد المستنفدة لألوزون على المستوى اإلقليمي، 

 والتآزر مع تدمير الملوثات العضوية الثابتة.

من بينھا قائمة  جملة أمورويسر المشروع إنشاء منبر تعاوني إقليمي كوسيلة لالتصال توفر  .157
بالمعدات واألدوات الالزمة للتجميع السليم للمخلفات، وقائمة مراجعة للتحليل المختبري لمخلفات المواد 

 المستنفدة لألوزون وقائمة بمرافق التدمير المؤھلة في االتحاد األوروبي وتوصيات والدروس المستفادة.

وتتضمن بعض الدروس تحسين المعارف عن التشريع الساري في االتحاد األوروبي وبلدان  .158
ظر الى أن ھذه المشروع مما لم يسمح بتجميع مخلفات المواد المستنفدة لألوزون على المستوى اإلقليمي بالن

المخلفات تصنف على أنھا مخلفات خطرة ولذلك يتعين على التشريعات الوطنية في البلد الذي سيجري فيه 
التدمير أن تتيح استيراد خالئط المخلفات التي تتضمن موادا مستنفدة لألوزون للتدمير، وسيكون من المفيد 

ائمة بمرافق التدمير في بلدان االتحاد األوروبي التي للبلدان األخرى في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى إدراج ق
تقبل خالئط المخلفات المحتوية على مواد مستنفدة لألوزون، ويمكن إضافة الضرائب البيئية على غازات 
التبريد التي تسھم في استنفاد طبقة األوزون وتغير المناخ في األموال البيئية لتمويل التخلص السليم بيئيا من 

 ازات التبريد في المدى الطويل.مخلفات غ

 الصين: تقرير مرحلي عن المشروع اإليضاحي الرائد عن إدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا 

يتمثل الھدف من المشروع اإليضاحي الرائد في الصين الى استكشاف عالج لمخلفات المواد  .159
 طنا 192.0 م لتدمير مخلفات ھذه المادة، والتخلص منالمستنفدة لألوزون التي جمعت، ووضع نموذج مستدا

متريا من مخلفات المواد المستنفدة لألوزون وخاصة مصارف المواد الكلوروفلوروكربونية. وقد تم حتى 
في المائة من الھدف) من المواد  46طن متري ( 88.42تدمير ما مجموعه  2017سبتمبر 

 .2017أيلول اعتبارا من سبتمبر/ الكلوروفلوروكربونية 

ونص المشروع على أن تضطلع مكاتب حماية البيئة المحلية بأنشطة التحقق مثل الزيارات في  .160
المواقع الطبيعية وجمع المعلومات عن منشئات إعادة تدمير المواد المستنفدة لألوزون، وتدابير التدمير المطبقة 

نفدة لألوزون وحالة تشغيلھا. ووجد التحقق من والتكاليف ذات الصلة، وتشجيع معدات إعادة تدوير المواد المست
بعض مرافق خدمة التبريد الكبيرة أن ھذا القطاع ال يستخدم سوى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أي ال 
توجد مواد كلوروفلوروكربونية يتعين التخلص منھا) وأشار التقرير الى أنه سيجري تسريع عملية إعادة تدوير 

 .2017لألوزون والتخلص منھا لالنتھاء من المشروع في  المواد المستنفدة

 بةلمطلونيجيريا: تقرير مرحلي عن المشروع اإليضاحي الرائد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير ا

يتمثل الھدف من ھذا المشروع اإليضاحي الرائد لنيجيريا في بيان نموذج أعمال إلدارة مخلفات  .161
ن من التجميع الى التخلص، وبناء قدرات المشغلين في قطاع إدارة المخلفات المواد المستنفدة لألوزو

 84.0والمستعملين النھائيين بشأن المناولة واإلدارة السليمة لمخلفات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص من 
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الزيوت طنا متريا من الكلوروفلوروكربون كانت قد جمعت من المصادر الصناعية وخاصة من معامل تكرير.
 الى مرافق التدمير خارج نيجيريا.

أن البلد لديه مخزونات من  2014وأظھرت عملية تجميع المواد المستنفدة لألوزون التي تمت في  .162
طن متري، ولم يعثير في معظم األحيان على المخزونات التي أبلغ  1.5الكلوروفلوروكربون يبلغ مجموعھا 

ت الزيوت قد تخلصت من المخزونات بنفسھا في حين باعت عنھا في السابق بالنظر الى أن بعض شركا
شركات أخرى ھذه المخزونات في حين أنكر البعض اآلخر علمه بوجود أي مخزونات. ولم يقدم التقرير 

 المرحلي أي بيانات عن مخلفات المواد المستنفدة لألوزون التي تم تدميرھا بواسطة الشركات.

، على التدمير ضمن جملة أمورد تتعلق باألوزون تنص، ، أدخلت الحكومة قواع2016وفي عام  .163
اإللزامي لمخلفات المواد المستنفدة لألوزون، ومبادىء توجيھية لمرافق التدمير بما في ذلك الحدود القصوى 

 لالنبعاثات وإسناد المسؤولية عن معدات المخلفات المتقادمة للمنتجين.

 263,774أمريكيا، تم صرف  دوالر 911,724لغة ومن بين مجموع الميزانية الموافق عليھا البا .164
دوالرا أمريكيا. وسوف تستخدم  647,948دوالرا أمريكيا أو التزام بھا مما أسفر عن رصيد متبقي قدره 

األرصدة المتبقية في نقل الصادرات الى مرافق التدمير المتعاقد عليھا، والتدمير النھائي. ويتوقع من الشركات 
 لتدمير مخلفات المواد المستنفدة لألوزون المجمعة. 2017الربع األخير من أن تعقد مناقصة في 

 تعليقات

قد أدرجت في التقارير النھائية للمكسيك  58/19الحظت األمانة أن الجوانب التالية من المقرر  .165
 وإقليم أوروبا وآسيا الوسطى:

 نھاية المطاف؛ الكمية المقدرة من المواد المستنفدة لألوزون التي دمرھا المشروع في )أ(

وصف لنظم التجميع وخاصة حيثما تتآزر مشروعات الصندوق المتعدد األطراف مع مشروعات  )ب(
 أخرى؛

 الخطوات المفصلة للعملية الشاملة؛ )ج(

التحديات الرئيسية التي ووجھت والكيفية التي عولجت بھا والدروس المستفادة حتى اآلن في  )د(
 االضطالع بالمشروعات الرائدة.

ين، تحقق تقدم في تنفيذ المشروع الرائد وفي طريقة الى استكمال أنشطته في نھاية وفي حالة الص .166
 . كما التزم البلد بتقديم التقرير النھائي لالجتماع الحادي والثمانين.2017

طن متري من  84.0والحظت األمانة أنه فيما يتعلق بنيجيريا، أشار مقترح المشروع الى استھداف  .167
طن متري  1.5زون للتخلص إالّ أن عملية التجميع التي نفذت تبين أن البلد ليس لديه سوى المواد المستنفدة لألو

ولم يشر التقرير الى حدوث تقدم من حيث تدمير مخلفات المواد المستنفدة لألوزون، وحتى وقت إصدار 
على العقود مع  ، لم يكن العمل قد انتھى من وضع الصيغة النھائية2017التقرير المرحلي في سبتمبر/ أيلول 

شركات التدمير. ولوحظ أيضا أن مخلفات المواد المستنفدة لألوزون المجمعة سوف يتم تدميرھا محليا بالنظر 
الى الكمية التي جمعت كانت صغيرة بما ال يتيح تصديرھا بصورة تحقق مردودية تكاليفھا للتدمير. وسيجري 

التي دمرت من المواد المستنفدة لألوزون كما كان مستھدفا تعديل على التمويل لألخذ في االعتبار صغر الكمية 
الرصيد المتبقي الى االجتماع الثاني والثمانين. وأشارت اليونيدو الى أنھا ستقدم تحديثا آخر عن حالة  وسيعاد

ھذا المشروع لالجتماع الثمانين، وأشارت الى ان حكومة نيجيريا ملتزمة باستكمال ذلك قبل االجتماع الحادي 
 (د).79/18والثمانين إعماال للمقرر 
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 توصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .168

أن تحاط علما مع التقدير بالتقريرين النھائيين المقدمين بشأن مشروعي إدارة مخلفات المواد  )أ(
المستنفدة لألوزون والتخلص منھا للمكسيك المقدم من اليونيدو وفرنسا وإقليم أوروبا الوسطى المقدم 

 اليونيب واليونيدو؛من 

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار، حيثما يكون مالئما، الدروس المستفادة  )ب(
من المشروعين اإليضاحيين الرائدين عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون المشار إليھا في 

 مماثلة في المستقبل؛الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى تصميم وتنفيذ المشروعات ال

أن تحاط علما بالتقارير المرحلية المفصلة عن مشروعات إدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون  )ج(
 والتخلص منھا في الصين المقدمة من اليابان واليونيدو، ولنيجيريا المقدم من اليونيدو؛

نفذة أن تقدم التقارير النھائية (د) الذي يطلب من الوكاالت الثنائية والم79/18أن تعيد تأكيد المقرر  )د(
في المشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون لالجتماع الحادي والثمانين (مثل 
الصين وكوبا ولبنان ونيجيريا، وتركيا) وأن تعيد لالجتماع الثاني والثمانين األرصدة الحرة 

 للمشروعات التي لم تقدم تقاريرھا النھائية.

 
  مشروعات تبريد المباني الجارية  ادس:الجزء الس

 خلفية

)، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة تقارير حالة عن أربعة مشروعات 1(ب)(79/19إعماال للمقرر  .169
 .16جارية لتبريد المباني على النحو الموجز في الجدول 

  : تقرير حالة عن مشروعات تبريد المباني الجارية16الجدول 
األموال  االجتماع الوكالة عنوان المشروع البلد

الموافق 
عليھا 

(بالدوالر 
األمريكي)

الموعد المقرر 
 لالنتھاء

 حالة التقدم

المشروع اإليضاحي لإلدارة المتكاملة  البرازيل
 لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي للتبريد

المركزي للمباني مع التركيز على 
التكنولوجيات الخالية من 

تي تتسم بكفاءة الكلوروفلوروكربون وال
الطاقة لتحل مكان تبريد المباني المعتمد 

 على الكلوروفلوروكربون

 January 1,000,000 47 اليوئنديبي
2017 

 انتھى العمل من إصدار وتوزيع مطبوعات تتعلق بالمشروع وبذلك
را تكون جميع األنشطة الفنية قد انتھت. سيقدم اليوئنديبي تقري

 الثمانينمفصال الى االجتماع الحادي و

كشورع إيضاحي استراتيجي لإلسراع  إقليم أفريقيا
بتحويل تبريد المباني المعتمد على 
الكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان 
 اأفريقية ھي (الكاميرون ومصر وناميبي

 ونيجيريا والسودان)

 فرنسا
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360,000 
 

December 
2017 

 

 نيتبريد المبابدأ عقد العمل بشأن الفحص المحلي إلصدار تكليف ب
 ويتوقع أن يستكمل في 2017في السودان في منتصف يوليه/ تموز 

ن أبعد ذلك سينتھي التكليف لتبريد المباني ويتوقع  2017نھاية 
في  ويستكمل ماليا 2018يستكمل المروع تشغيليا في أبريل/ نيسان 

كتوبر/ . ويتوقع أن يقدم تقرير انتھاء المشروع أ2019أبريل/ نيسان 
. ويقدم التقرير النھائي لالجتماع الثاني 2019ين األول تشر

  والثمانين.
  

 December 700,000 48 اليابان
2017 

 
البنك  المشروع العالمي الستبدال تبريد المباني عالميمشروع 

 الدولي
47 6,884,612 December 

2017 
يضم المشروع األرجنتين والصين والھند وأندونيسيا واألردن 

  يا والفلبين وتونس.وماليز
: جرى في ھذا التاريخ استبدال ثالثة أجھزة لتبريد المباني األرجنتين

ويتوقع أن تدعو وحدة تنفيذ المشروع في أمانة الصناعة والتجارة 
جھازا لتبريد المباني المعتمد  20المستفيدين المحليين الجدد لتحويل 

من  طن 95,000على الكلوروفلوروكربون الى بدائل للوفر في 
ثاني أكسيد الكربون سنويا باالعتماد فقط على عنصر غازات 
التبريد دون النظر الى المكاسب من كفاءة استخدام الطاقة. 
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األموال  االجتماع الوكالة عنوان المشروع البلد
الموافق 
عليھا 

(بالدوالر 
األمريكي)

الموعد المقرر 
 لالنتھاء

 حالة التقدم

 وسيجري رصد المكاسب من كفاءة استخدام الطاقة أثناء التنفيذ.
  

 31: انتھى العمل في المشروع من الناحية التشغيلية في الھند
 481,628وأعيدت وفورات قدرھا  2014ديسمبر/ كانون األول 

زة من أجھ 34، واستبدل عدد 2106دوالرا أمريكيا في مايو/ أيار 
أطنان  مترية من المواد  7تبريد المباني باسترجاع وتخزين 

 بلغت TR 1الكلوروفلوروكربون. وكانت الطاقة الالزمة لتبريد سعة 
  ع.لمشروكبلووات المقرر ل 1كيلووات مقابل الھدف البالغ   .0.63

 
ألغى المشروع إلخفاقه في الحصول على موافقة من  :أندونيسيا

ة معتمدال مرفق البيئة العالمية نتيجة الحتمال استخدام غازات التبريد
 على الھيدروفلوروكربون في أجھزة تبريد المباني االستبدال.

 
: استبدلت جميع األجھزة العشرين المعتمدة على األردن

منھا على الدعم جزئيا من خالل  15وحصل  الھيدروفلوروكربون،
منحة من الصندوق المتعدد األطراف. واسترجعت أربعة أطنان 
مترية من المواد الكلوروفلوروكربون وجرى تخزينھا في موقع 
تي حكومي الى أن يتم التخلص منھا. وكانت الفورات في الطاقة ال

 24.4 طنا  متريا الى  17.0اختبرت في خمسة مواقع في حدود  
 طن متري.

 
، 2016ديسمبر/ كانون األول  31: استكمل المشروع في الفلبين

 72. وجرى استبدال 2017وأغلق من الناحية المالية في منتصف 
قة لطااجھازا من أجھزة تبريد المباني. وبلغت الوفورات المقدرة في 

 كيلووات/ ساعة. 151.4
  

  وتونس.لم تبدأ أي أنشطة للمشروع في الصين وماليزيا 
  

) سيقدم تقرير انتھاء المشروع في 2(ب)(/79/19وفقا للمقرر 
وستعاد األرصدة  2018موعد ال يتجاوز ديسمبر/ كانون األول 

  .2019المتبقية في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران 
  

 3,735,556الملتزم بھا حتى اآلن مقدار   ويبلغ مجموع األموال
را دوال 3،149،056مبلغ عنھا وتبلغ الوفورات الدوالرا أمريكيا 

ع مراعاة األرصدة غير المخصصة لمشروع تبريد أمريكيا، م
المباني في الصين وماليزيا وتونس ومشروع كفاءة الطاقة في 

  إندونيسيا، والوفورات من مشروع األردن.
  

 
 تعليقات

مراحل  الحظت األمانة أنه حدث تقدم في المشروعات الجارية مع وصول بعض المشروعات الى .170
متقدمة من االستكمال وطلب تمديد موعد االستكمال في عنصر من عناصر المشروع اإليضاحي االستراتيجي 
ألفريقيا. وتالحظ األمانة أن ھذا التمديد قد طلب نتيجة لتأخير غير متوقع في استكمال أعمال الفحص في تبريد 

 ر مشروع أفريقيا لتبريد المباني.المباني في السودان وسبب نجاح استكمال ھذا العنصر من عناص

 توصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .171

 )؛2(ب)(79/19أن تعيد تأكيد المقرر  )أ(

أن تحاط علما بالتقرير المرحل عن مشروعات تبريد المباني الجارية المقدم من اليوئنديبي والبنك  )ب(
 الدولي وحكومتي فرنسا واليابان؛

االستراتيجي لإلسراع بتحويل أجھزة تبريد المباني المعتمدة على فيما يتعلق بالمشروع اإليضاحي  )ج(
 )؛AFR/REF/48/DEM/35الكلوروفلوروكربون في خمس بلدان أفريقية (
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 ؛2018أن توافق على تمديد موعد االنتھاء على أساس استثنائي حتى أبريل/ نيسان  )1(

ال يتجاوز أكتوبر/ أن تطلب من حكومة اليابان أن تقدم تقرير انتھاء المشروع في موعد  )2(
والتقرير النھائي لالجتماع الثاني والثمانين، وإعادة األرصدة المتبقية  2018تشرين األول 

  .2019في موعد ال يتجاوز أبريل/ نيسان 

  في الصينزالة إنتاج بروميد الميثيل الخطة القطاعية إل الجزء السابع:
 

  نيدو)(اليوللصين حالة تنفيذ إزالة إنتاج بروميد الميثيل 

 

قّدمت اليونيدو إلى االجتماع الثمانين، بالنيابة عن حكومة الصين، تقريًرا حول حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة  .172
ألوجه االستخدام الُمراقبة وأوجه استخدام المواد األوليّة،  2016-2014لتحقق للفترة اوتقارير  الميثيلبروميد  إنتاج

  .(ب)73/56بموجب المقرر 

  

  خلفية

  

ت اللجنة التنفيذيّة، في اجتماعھا السابع واألربعين على خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل بكلفة وافق .173
دوالر أمريكي. زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو. كما وافقت اللجنة على الشريحة  9,790,000قدرھا  إجماليّة

م القائم على أن الحكومة ستواصل استخدام األرصدة الرابعة (واألخيرة) في االجتماع الثالث والسبعين على الفھ
 31القائمة من أجل إجراء األنشطة الھادفة إلى إزالة إنتاج بروميد الميثيل وأن أنشطة المشروع كلّھا ستُستكَمل في 

ي كحّد أقصى. كما طلبت اللجنة من الحكومة واليونيدو تقديم تقرير استكمال المشروع ف 2018ديسمبر/كانون األول 
  ).73/56كحّد أقصى (المقرر  2019االجتماع األول في عام 

  

دوالر أمريكي. في اجتماع اللجنة الثالث والسبعين. أّما التمويل المتبقّي  3,274,896الصرف  مجموعبلغ   .174
  دوالر أمريكي.، تّم تخصيصھا وفق خطة العمل التالية: 6,515,104لألنشطة فبلغ 

  

  2018-2014خطة العمل للفترة  :17الجدول 

دوالر الميزانيّة ( النشاط
 .)أمريكي

 1,140,000 التعويض للمنتجين الثالثة
 1,850,000 التعويض النھائي لمنتجي بروميد الميثيل

 220,000 المراقبة واإلشراف (مكتب التعاون االقتصادي الخارجي)
 20,000 التدقيق (اليونيدو)

 2,000,000 ة، والتفتيش، والحجر الصحياإلدارة العامة ألنشطة اإلشراف على النوعيّ 
 1,000,000 تسجيل بدائل بروميد الميثيل
 190,000 تقرير استكمال المشروع
 90,000 المستشارون الدوليّون
 5,104 ميزانيّة غير مخّصصة

 6,515,104المجموع
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ا أقصى لإلنتاج السنوي المسموح به لبر .175 وميد الميثيل ألوجه االستخدام لحظ االتفاق مع اللجنة التنفيذيّة حّدً
وما بعد، بلغ الحّد األقصى ھذا الصفر، باستثناء  2015طنًّا متريًّا. بالنسبة إلى عام  83.3قدره  2014المراقبة في عام 
، وأوجه استخدام للمواد األوليّة، والحجر الصحي السابق للشحن التي على األطراف الموافقة الحرجةأوجه اإلستخدام 

 2015طنًّا متريًّا للصين لعامي  99.8طنًا متريًّا و 114سمحت األطراف بإعفاءات االستخدام الحرج قدرھا وعليھا. 
على أن إنتاج الصين يتماشى مع االتفاق. وأبلغت  2016- 2014على التوالي. كما أّكد تقرير التحقّق للفترة  2016و

روميد الميثيل يتماشى مع تقرير التحقّق؛ وعند وضع من بروتوكول مونتريال أن إنتاج ب 7الحكومة بموجب المادة 
  متوفّرة بعد. 2016لعام  7اللمسات األخيرة على ھذه الورقة، لم تكن بيانات المادة 

 

  

لمسموح بھا للفترة ام الحرج اوإعفاءات االستخد 2016-2014للفترة  7إنتاج بروميد الميثيل الُمراجع والمادة  : 18  الجدول
  سبة إلى الصين (طنًا متريًّا)بالن 2015-2016

 2016 2015 2014إنتاج بروميد الميثيل
 ال ينطبق 83.3113.8 ألوجه االستخدام المراقبة  7اإلنتاج بموجب المادة 

 99.7 83.3113.9 اإلنتاج الُمراَجع ألوجه االستخدام الُمراقبة
 99.8 114ال ينطبق إعفاءات االستخدام الحرج المسموح بھا من قبل األطراف

 

  2017إلى  2014التقرير المرحلي من 

  

. إلى منتجي بروميد الميثيل الثالثة. كما تّمت الموافقة دوالر أمريكي 1,140,000صرف تعويض بقيمة  تمّ  .176
. إلى المنتجين على أساس تعويض دوالر أمريكي 1,850,000على تسديد التعويض النھائي اإلضافي الذي تبلغ قيمته 

التي على منتجي بروميد الميثيل في خاللھا االمتثال ألنظمة بيع بروميد  2018-2016يتُغطّي الفترة نسبي والذي س
  ).19الميثيل وإنتاجه وإجراء عمليّات تحقّق دوريّة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي (الجدول 

  

  الميثيل.) لمنتجي بروميد دوالر أمريكي( 2018-2016التعويض النھائي للفترة  :19الجدول 

 المجموع 2018 2017  2016 المؤسسة
شركة ليان يون غانغ داد سي برومين 

 كومباوندز كو. ليميتيد 
380,000285,000285,000 950,000 

 700,000 280,000210,000210,000 شركة لين ھاي جيانكسين كاميكال كو. ليميتيد
 200,000 80,00060,00060,000 مصنع مدينة شانغ يي الكيمائي 

 1,850,000 740,000555,000555,000 المجموع
  

. وبما أن التحقّق من اإلنتاج ال يتّم إال في السنة الالحقة، 2016. لعام دوالر أمريكي 740,000ُصرف مبلغ  .177
  على التوالي. 2019و 2018في عامي  2018و 2017سيتّم صرف تسديدات عامي 

  

. الُمخصَّص لمكتب التعاون دوالر أمريكي 220,000ل مبلغ . من أصدوالر أمريكي 166,954ُصرف مبلغ  .178
. في عامي دوالر أمريكي 53,055االقتصادي الخارجي ألھداف المراقبة واإلشراف. وسيُستخدم المبلغ المتبقّي البالغ 

  . لعمليّات تدقيق مستقلّة.دوالر أمريكي 20,000ألنشطة شبيھة. كما ُصرف مبلغ  2018و 2017
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) من 20. (الجدول دوالر أمريكي 1,510,220على عقود لخمسة مشروعات تبلغ قيمتھا  جرى التوقيع  .179
. الُمخّصص آلليّة التنسيق مع إدارة أنشطة اإلشراف على النوعيّة، والتفتيش، دوالر أمريكي 2,000,000أصل مبلغ 

وجه استخدام الحجر والحجر الصحي من أجل تعزيز إدارة الحكومة وإشرافھا على استھالك بروميد الميثيل أل
. كما يُجري مكتب التعاون 2016. لعام دوالر أمريكي 611,570الصحي السابق للشحن، وذلك مع صرف 

.) ونظام إدارة المعلومات دوالر أمريكي 200,000االقتصادي الخارجي عمليّة التوريد للتدريب وتوعية الرأي العام (
وتنفيذ  2017من عمليّة التوريد مع حلول ديسمبر/كانون األول .)؛ يُتوقَّع االنتھاء دوالر أمريكي 289,780(

  .2018المشروعات واستكمالھا في عام 

  

 لصحياش والحجر إدارة أنشطة اإلشراف على النوعيّة والتفتيالتمويل لمشروعات تعاون المساعدة الفنيّة مع  :20 الجدول
  .)دوالر أمريكي(

 المجموع 2018 2017 2016 المشروع
االستقصائيّة الستھالك بروميد الميثيل  الدراسة

 ألوجه استخدام الحجر الصحي السابق للشحن
48,472 24,236 8,079 80,787 

التقييم، واألبحاث، والتدليل لتكنولوجيا تخفيض 
االنبعاثات ألوجه استخدام الحجر الصحي السابق 

 للشحن

268,537 134,268 44,756 447,561 

لبدائل بروميد الميثيل ألوجه  األبحاث والتقييم
استخدام الحجر الصحي السابق للشحن في 

 صادرات/واردات مواد تغليف الخشب والحطب

116,181 232,363 38,727 387,271 

اث حول السياسات واألنظمة ألوجه استخدام حاألب
  الحجر الصحي السابق للشحن لبروميد الميثيل

 

44,016 44,016 58,688 146,720 

ل يثياألبحاث، والتقييم، والتدليل لبدائل بروميد الم
  لصادرات/واردات الفاكھة

 

134,364 268,729 44,788 447,881 

 1,510,220 195,038 703,612 611,570 المجموع
  

تدعو إلى تقديم مقترحات بشأن األبحاث حول بدائل بروميد  2015يونيو/حزيران  23صدرت مذّكرة في  .180
مشروعات؛ وتّم التوقيع على عقود تبلغ  10مقترًحا وتّم اختيار  25، وتطويرھا، وتسجيلھا. فجرى تقديم الميثيل

دوالر  300,000( 2016. لھذه المشروعات، مع صرف مبلغ عام دوالر أمريكي 1,000,000مجموع قيمتھا 
. كما يُتوقَّع صرف مبلغ 2018.) في بداية عام دوالر أمريكي 461,165( 2017.) وتوقّع صرف مبلغ عام أمريكي

سيتّم استكمال المشروعات كلّھا و. 2019أو أوائل عام  2018نھاية عام في .) دوالر أمريكي 238,836( 2018عام 
  . 2018في عام 

  

. ُمخّصص للمستشارين دوالر أمريكي 90,000 . من أصل مبلغدوالر أمريكي 72,453ُصرف مبلغ   .181
بعد تقديم  2017تشرين الثاني /. في نوفمبردوالر أمريكي 12,009إضافي قدره الدوليّين؛ ويُتوقَّع صرف مبلغ 

. في دوالر أمريكي 5,538التقرير النھائي حول التدريب على التقييم والمراقبة. وسيتّم استخدام المبلغ المتبقّي البالغ 
وضع اللمسات األخيرة على  لخدمات استشاريّة من أجل مساعدة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي على 2018عام 

يضع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي اللمسات األخيرة على شروط االختصاص كما تقرير استكمال المشروع. 
  . 2018واستكمال األنشطة كلّھا في عام  2017لتقرير استكمال المشروع ويتوقّع التوقيع على العقد في عام 
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  تقارير التحقّق

  

االستخدام المراقبة لبروميد الميثيل من أجل تدقيق اإلنتاج والمبيعات في المؤّسسات  أُجري التحقّق ألوجه  .182
. وخلُص فريق التحقّق إلى أنّه ما من مؤسسة 2017يونيو/حزيران  28إلى  18الثالث الُمنتجة لبروميد الميثيل من 

جاوز الكوتا وإلى أّن اإلنتاج كان من ھذه المؤسسات الثالث أنتجت بروميد الميثيل ألوجه استخدام مراقبة بشكل يت
ضمن حدود خطط الصناعة؛ كما يُمكن للمؤّسسات كلّھا تنفيذ األنظمة ذات الصلة الخاصة بإنتاج بروميد الميثيل 
واستھالكه الصادرة عن الحكومة؛ ولم ترفع أي من المؤسسات قدرتھا اإلنتاجيّة األساسيّة. وقد قامت مؤسسة واحدة، 

، بتحديث تجھيزاتھا مع االبقاء على Changyi City Chemical Plantنغ يي الكيمائي وھي مصنع مدينة شا
  القدرة اإلنتاجيّة نفسھا؛ أّما المؤسستان األخريان فلم تُدخال أي تغيير على تجھيزاتھما اإلنتاجيّة. 

  

. وخلُص فريق 2017يوليو/تموز  20يونيو/حزيران إلى  20أُجري التحقّق بالنسبة إلى المواد األوليّة من  .183
 1,528، و2014طنًّا متريًّا في عام  1,548التحقّق إلى أن كميّة بروميد الميثيل المستھلكة على أنّھا مواد أوليّة بلغت 

. في ما يخّص المؤسسات المشمولة في الدراسة 2016طنًّا متريًّا في عام  2,283، و2015طنًّا متريًّا في عام 
ميد الميثيل كمادة أوليّة من أجل إنتاج مواد كيمائيّة أخرى، كلّھا مؤسسات تصنيع االستقصائيّة التي تستخدم برو

قانونيّة؛ احتفظت بسجالت معياريّة؛ وأخضعت كميّات بروميد الميثيل التي اشترتھا للتحقّق من أجل مقابلة حجم 
نتاج؛ وامتثلت بشكل صارم المبيعات الذي قّدمته المؤسسات الُمصنّعة؛ وأخضعت فواتيرھا للتحقّق مع مؤسسات اإل

من دون  ثابتةلألنظمة ذات الصلة واستخدمت بروميد الميثيل كمادة أوليّة من أجل تصنيع منتجات نھائيّة أو وسيطة 
إعادة بيع غير قانونيّة أو إستخدام ألھداف أخرى؛ وأطلقت عمليّات إنتاج تحرص على استھالك كميّة بروميد الميثيل 

  . 2016- 2014المنتج النھائي. ما من توصيات من أفرقة التحقّق للفترة كلّھا في خالل تصنيع 

  

  تعليقات

  

لحظت األمانة بكل تقدير التقّدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل الموافق عليھا. وبناء على طلب توضيح، أّكدت  .184
ى بموجب المقرر كحّد أقص 2018ديسمبر/كانون األول  31اليونيدو أن أنشطة المشروعات كلّھا ستُستكمل في 

(مثالً  2019(أ)، مع اإلشارة إلى أنّه ألسباب إداريّة، قد يُجرى بعض المصروفات النھائيّة في أوائل عام 73/56
الصرف الخاص بتقرير استكمال المشروع، وتدقيق اإلنتاج، وثالثة مشروعات للمساعدة الفنيّة الخاصة باألبحاث في 

وتسجيلھا). كما أّكدت اليونيدو على تقديم تقرير استكمال مشروع في االجتماع  مجال بدائل بروميد الميثيل وتطويرھا
  (ب). 73/56، بموجب المقرر 2019األول في عام 

  

ھفوة غير  إلى 2013اليونيدو عدم إجراء عمليّة تحقّق لمواد أوليّة في عام  عزتبناء على طلب توضيح،  .185
طنًّا متريًّا)  1.48( 2015طنًّا متريًّا) وفي عام  33.82( 2014م متعّمدة. كما أشارت األمانة إلى فرق صغير في عا

بين إنتاج بروميد الميثيل الخاضع للتحقّق للحجر الصحي السابق للشحن وكميّة االنتاج التي أبلغت عنھا حكومة الصين 
ابق للشحن الُمبلغ بموجب المادة السابعة من بروتوكول مونتريال. وأوضحت اليونيدو أن االنتاج للحجر الصحي الس

يعتمد على المبيعات المحلية والصادرات بينما يُشير تقرير التحقّق أيًضا إلى أي كميّة بروميد  7عنه بموجب المادة 
ألسباب عّدة، باإلضافة إلى أي تغيير في الجردة التي يحتفظ بھا المنتجون. بما  ما الميثيل التي يُعيدھا عميل إلى منتج

شار إلى عدم تصدير بروميد الميثيل ألوجه استخدام مراقبة وإلى أن األطراف سمحت بإعفاءات أن تقرير التحقّق أ
  االستخدام الحرج لدول عّدة ال تُبلّغ عن إنتاج بروميد الميثيل، أّكدت اليونيدو على عدم إجراء مثل ھذه الصادرات.
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  خالصة

  

من بروتوكول  7وذلك الُمبلَّغ عنه بموجب المادة  أشارت األمانة إلى أن إنتاج بروميد الميثيل الخاضع للتحقّق .186
مونتريال يتماشيان مع الكميّة المسموح بھا بموجب االتفاق. ولوحظ تقّدم ملحوظ في تنفيذ األنشطة وفق خطة العمل 

. منذ االجتماع الثالث والسبعين. كما يُتوقَّع دوالر أمريكي 3,050,968الموافَق عليھا، مع صرف مبلغ مجموعه 
، مع صرف المبلغ 2017ديسمبر/كانون األول  31. مع حلول دوالر أمريكي 715,621ف مبلغ إضافي قيمته صر

  .2019وفي أوائل عام  2018. في عام دوالر أمريكي 2,748,515 المتبقّي

  

  توصية

  

  قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في: .187

نتاج بروميد الميثيل في الصين، الذي قّدمته اإلحاطة علًما بالتقرير حول حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إ  (أ) 
  اليونيدو؛

كحّد  2018ديسمبر/كانون األول  31والتذكير بأّن أنشطة المشروع المتبقية كلّھا سيتّم استكمالھا في   (ب) 
  أقصى؛

زالة لقطاع إلوالطلب من حكومة الصين واليونيدو مواصلة تقديم تقارير سنويّة حول حالة تنفيذ خطة ا  (ج) 
ل في عام ع األونتاج بروميد الميثيل وتقرير استكمال المشروع إلى اللجنة التنفيذيّة حتى عقد االجتماإ

  كحّد أقصى. 2019

 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 
Annex I 

1 
 

  المرفق األول

 "بعض التقدم" ويوصي بمواصلة رصدھامشروعات مصنفة على أن بھا 

عنوان المشروعالوكالةالبلد/رمز المشروع
الصين

(CPR/ARS/56/INV/473)
 الكلوروفلوروكربون في قطاع أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننةخطة قطاعية إلزالة استھالك  يونيدو

مصر
(EGY/ARS/50/INV/92) 

 أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة تصنيع أيروصولإزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في  يونيدو
 

السودان
(SUD/FUM/73/TAS/36)

 في قطاع ما بعد الحصادمساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل  يونيدو

الجمھورية العربية السورية
(SYR/REF/62/INV/103) 

ب من تصنيع معدات تكييف ھواء تكاملية وألواح العزل برغاوى 141- الھيدروكلوروفلوروكربونو 22- كلوروفلوروكربونإزالة الھيدرو يونيدو
 ريثان الجاسئة في مجموعة الحافظوالبولي
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  المرفق الثانى

 إلى االجتماع الحادى والثمانين عنھا تقديم تقارير حالة اضافية مشروعات مطلوب

 التوصياتعنوان المشروع/رمز المشروعالوكالةالبلد
  – الدعم المؤسسي نديبيئيوكوبا

Phase X: 1/2016-12/2017 
(CUB/SEV/75/INS/54) 

مع مالحظة أن التأخير يرجع إلى  يونديبيرصد توقيع االتفاق بين الحكومة و
  .التغييرات والتدابير الداخلية في الحكومة

لبنان
 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،  نديبيئيو
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

(LEB/PHA/75/INV/87) 

رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن األنشطة كان 
 .2017مخطط أن تبدأ بحلول يونية/يولية 

لبنان
 

(المرحلة الثانية،   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  نديبيئيو
 (إدارة المشروع وتنسيقه)  الشريحة األولى)

(LEB/PHA/75/TAS/88)  

توظيف  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 .غرق وقتا أطول من المخططتاالستشاريين يس

سانت كيتس ونيفيس
 

، األولى(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  نديبيئيو
 الشريحة األولى)

(STK/PHA/64/TAS/16) 

  .رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا

، األولى(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  يونيبأفريقيا الوسطى جمھورية
 الشريحة األولى)

(CAF/PHA/64/TAS/22) 

 رصد إستئناف األنشطة في البلد.

، األولى(المرحلة   الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد خطة  يونيبغواتيماال
(GUA/PHA/75/TAS/50)  )الثالثةالشريحة 

أول عملية  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 صرف لم يتم  اإلفراج عنھا

، األولى(المرحلة   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  يونيبغيانا
(GUY/PHA/74/TAS/24)  )الثانيةريحة الش

رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن أول عملية 
فراج عنھااإلصرف لم يتم 

، األولى(المرحلة   دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إ يونيبالكويت
 والرصد والتحقق) (قطاع خدمة التبريد )والثانية الشريحة األولى

(KUW/PHA/66/TAS/19); (KUW/PHA/74/TAS/23)

رصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف المنخفض مع مالحظة أن البلد واجه بعض 
 المشاكل عند االنتھاء من التقرير المالى نتيجة إلعادة الھيكلة اإلدارية الداخلية.

الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األولى، دارة إزالة المواد خطة إ يونيبمبيقاموز
(MOZ/PHA/73/TAS/25)     الشريحة الثانية)

التوقيع على  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 االتفاق تأخر بسبب التغييرات الھيكلية واإلدارية في الوزارة

الدعم المؤسسي يونيبناورو
Phase V: 8/2014-7/2016 
(NAU/SEV/72/INS/09) 

الحكومة قامت مؤخرا  مع مالحظة أن واليونيبرصد توقيع االتفاق بين الحكومة 
 بتعيين موظف أوزون جديد

، األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيبقطر
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 (QAT/PHA/65/TAS/17) 

االتفاق لم  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 يوقع

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األولى، خطة  يونيدوألبانيا
(ALB/PHA/75/INV/30)  )الثالثةالشريحة 

خطة األعمال  مع مالحظة أنرصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
 .2017قد تمت الموافقة عليھا في يونية 
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 التوصياتعنوان المشروع/رمز المشروعالوكالةالبلد
 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األولى، خطة  يونيدوالجزائر
(أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة  )األولىالشريحة 
 ب المستخدم في الكسح ورصد المشروع)141- نكلوروفلوروكربولھيدرو

(ALG/PHA/66/INV/77) 

األنشطة  مع مالحظة أنرصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
ن لممكالمتعلقة بالتحقق من معدات خط األساس وتدريب رجال الجمارك لم يكن من ا

 لوطنية لألوزونتنفيذھا نتيجة مشاكل في االتصاالت مع الوحدة ا

 ولى،إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األخطة  يونيدوجمھورية أفريقيا الوسطى
(CAF/PHA/64/INV/21)  )األولىالشريحة 

 رصد إستئناف األنشطة في البلد.

أنشطة /إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة  يونيدوالعراق
 )الثانية(المرحلة   استثمارية في قطاع تكييف الھواء

(IRQ/PHA/73/PRP/19) 
(IRQ/REF/73/PRP/20) 

ة نتيج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع إعداد رصد 
جرى ة ويللوضع األمنى في البلد مع مالحظة عقد اجتماع تنسيقى مع األطراف الفاعل

 جمع البيانات

العراق
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 ) (قطاع خدمة التبريد)الثانيةالشريحة 

 (IRQ/PHA/74/INV/23) 

 نىرصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف لألموال الموافق عليھا نتيجة للوضع األم

ليبيا
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 )الرغاوىالشريحة األولى) (قطاع 

 (LIB/PHA/75/INV/36) 

ع م نىرصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف لألموال الموافق عليھا نتيجة للوضع األم
 مالحظة أن معدات مستفيدين يحتفظ بھا المنتج 

 
المغرب

 
، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو

 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
 (MOR/PHA/65/INV/68) 

 رصد اإلنتھاء من المراجعة

المغرب
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 التبريد)) (قطاع خدمة الثانيةالشريحة 

 (MOR/PHA/68/INV/69) 

 رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 

 – الدعم المؤسسي يونيدو تونس
Phase VIII: 4/2015-4/2017 

(TUN/SEV/74/INS/64) 

طة األنش على تركيزالنتيجة رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
 من المرحلة السابقة
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 الثالثالمرفق 

 واللجنة التنفيذية للصندوق  البحرينتّفاق المحدث بين حكومة نّص يجب إدماجه في اال
 بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعدد األطراف

  المعنية ھي بالحروف السوداء لتسھيل المراجعة) (التغييرات
 

 والستين للجنة التنفيذية.  الثامنواللجنة التنفيذية في االجتماع  البحرينان االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 البنود  الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استھالك األوزون)
 غير متاح 33.74 33.74 33.74 33.74 46.71 46.71 46.71 46.17 51.90 51.90 غير متاح

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  2.1
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان من قدرات استھالك األوزون) 
 غير متاح 31.66 31.66 31.66 31.66 37.27 43.54 45.39 46.45 51.77 51.77 غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة  1.2
 (دوالر أمريكي) )يونيب(

120,000 145,000 
0 0 0 

0 125,000 0 55,000 0 25,000 470,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دوالر  2.2
 أمريكي) 

15,600 18,850 
0 0 0 

0 16,250 0 7,150 0 3,250 61,100 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  3.2
 أمريكي)) (دوالر يونيدو(

549,455 0 
0 0 0 

0 936,646 0 720,384 0 132,500 2,338,985 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  4.2
 أمريكي)

38,462 0 
0 0 0 

0 65,565 0 50,427 0 9,275 163,729 

 2,808,985 157,500 0 775,384 0 1,061,646 0 0 0 0 145,000 669,455 مجموع التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 224,829 12,525 0 57,577 0 81,815 0 0 0 0 18,850 54,062 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 3,033,814 170,025 0 832,961 0 1,143,461 0 0 0 0 163,850 723,517 مجموع التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3.3

 22.77 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.1.4

 0.00 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 28.69 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل 3.1.4

 0.44 ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
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 0.00 المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته من 141- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) المستوردةب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141- مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0.00 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 10.11 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 


