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

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34 

16 October 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من  ،مونتريال
 

  البرازيلمشروع:  امقترح
 

 
 ْينالمشروع التاليَ  يتتألّف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح:  
  

  اإلزالة:
  
 حلةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المر 

 (التقرير المرحلي السنوي) األولى،
 اليؤنديبي/ألمانيا
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  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للبرازيل (التقرير المرحلي السنوي)

  
المرحلي ، نيابةً عن حكومة البرازيل، إلى االجتماع الثمانين التقرير الرئيسيّة. قّدم اليؤنديبي، بصفته الوكالة المنفّذة 1

،  12السنوي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
 (ب).75/53بموجب المقرر 

  
الستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الُمحّدد التاريخ  2016كان ديسمبر/كانون األول  .2

الھيدروكلوروفلوروكربونيّة الواردة في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة. وفي االجتماع الخامس والسبعين، 
عندما قُّدمت الشريحة األخيرة من المرحلة األولى، طلب اليؤنديبي تمديد تاريخ االستكمال حتى ديسمبر/كانون األول 

ا للصرف. وعند الموافقة على شريحة التمويل األخيرة، وافقت اللجنة واقترح خطة عمل ُمراجعة وجدوالَ زمنيًّ  2017
  .3على تمديد تاريخ االستكمال للمرحلة األولى أيًضا التنفيذيّة

  التقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الخامسة
  

  اإلطار القانوني
  
 2020الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لعامي المواد يلحظ الكوتا السنويّة الستيراد  تّمت صياغة توجيٍه معياري .3
تواصل الحكومة دعم الجمعيّة البرازيليّة للمعايير الفنيّة في إعداد ووھو قيد الموافقة واالستشارة العامة.  2021و

ومناقشة معايير ُمحّددة لمناولة، وتركيب، وصيانة التجھيزات القائمة على غازات تبريد قابلة لالشتعال (مثالً األمن 
  الصغيرة والمنزليّة؛ واإلنتاج المعكوس للثالجات).نُظم التبريد؛ وتركيب نظم تكييف الھواء  في

  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان
  

  ن)طنًا من قدرات استنفاذ األوزو 79.71مؤسسة رغاوى البوليوريتان القائمة بحّد ذاتھا ( 12تحويل 
  
ماذج ناذ األوزون) في تطبيقات األلواح الممتدة وطنًّا من قدرات استنف 64.76مؤّسسات ( 10استكملت  .4

 3الھيدروكربون، و منھا اختارت 3لھا قبل فترة اإلبالغ الحاليّة (عمليّة تحويالرغاوى ذات أديم مندمج/مرنة مصبوبة 
 Espumatec ،11.98شھدت مؤسسة واحدة (أسبوماتيك وكلوريد الميثيلين).  1الميثيالل، و 3فورمات الميثيل، و

األوزون) صعوبات ماليّة ولم تشتِر بعد التجھيزات؛ وفي الوقت الحاضر، ال تزال مؤّسسة  استنفاذطنًا من قدرات 
، بسبب موقعھا في منطقة حضريّة ت استنفاذ األوزون) تواجه صعوباتاطنًّا من قدر Panisol ،3.0أخرى (بانيسول 

إلى مساعدة المؤّسسة سعيًا لى الھيدروكربون. ويواصل اليؤنديبي مّما قد يستثني استخدام التكنولوجيا القائمة ع
  .حصول على تكنولوجيا بديلةال

  
  مستعمل معّدات الحقة 380 ما يُقاربنظم مع شركة  11تحويل 

  
لة. واستكملت شركات نظم محوّ  8ان) تحويل المصنع لمجموع تاستكملت شركة نظم واحدة إضافيّة (بوليوري .5

عمليّة تحويل مستعملي المعدات الالحقة كلّھم لديھما  )Ecoblasterوإيكوبالستير  U-Tech(يو تاك  منھا تانشرك
                                                 

في االجتماع الخامس والسبعين   تّمت الموافقة على الشريحة الخامسة واألخيرة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 1
دوالر أمريكي   110,313دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,470,700دوالر أمريكي، تتألّف من  2,035,094بكلفة إجماليّة قدرھا 

  أللمانيا.دوالر أمريكي   45,000، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 409,091لليؤنديبي، و
 من وزارة البيئة البرازيليّة إلى اليؤنديبي. 2017آغسطس/آب  21بموجب كتاب صادر في تاريخ  2
(ب) حكومة البرازيل، واليؤنديبي، وحكومة ألمانيا إلى تقديم تقارير مرحليّة على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص 75/53يدعو المقّرر  3

اد موزالة الإبالشريحة الخامسة والنھائيّة حتى استكمال المشروع، وتقارير التحقّق حتى الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة 
 .2018، وتقرير استكمال المشروع إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذيّة في عام الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
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مشروعات مستعملي معّدات الحقة/شركات نظم مستكملة. ويُستبَعد  3مؤسسة على التوالي) لمجموع  18و 12(
ھيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ ) فقط في خطة إدارة إزالة المواد الEcopurمشاركة شركة نظم واحدة (إيكوبور 

) إلى الصندوق بعد التأكيد على عدم أمريكيوالر د 135,500وبالتالي، ستُعاد األموال الُمخّصصة لعمليّة تحويلھا (
سيحظى مستعملو المعّدات الالحقة لديھا ومشاركتھا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ 

  حالة عنصر مشروع شركات النظم. 1ظم أخرى. يُلّخص الجدول من خالل شركات نبالمساعدة 

  . حالة تنفيذ شركات النظم ومستعملي المعّدات الالحقة1الجدول 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

 الموافق عليھا
 تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

 شركة نظم

 الحالة* تحديد مستعملي المعدات الالحقة الالحقة مستعملو المعدات
الرغاوى ذات أديم 

مرنة المندمج/
 مصبوبة***ال

البوليوريتان
*** 

الرغاوى ذاتتحديد 
مرنة الأديم مندمج/
البوليوري/المصبوبة
 ***تان

المجمو
  ع

 مستعملو المعدات الالحقة المتراكمون والُمصاَدق عليھم

شركة 
 نظم

مستعملو 
المعدات 
 الالحقة

ن طن م ال
قدرات 
استنفاذ 
األوزون

من طن  ال
قدرات 
استنفاذ 
األوزون

المؤّھلو ال نعم
 ن

من  طن
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

المشروع 
 جارٍ 

المشروع 
 منتهٍ 

أطنان 
ُمزالة من

قدرات 
استنفاذ 
األوزون

إجمالي 
مستعملي 
المعّدات 
 الالحقة

  آريستون
Ariston 

7 1.4 

98 49.6 

11 0 11 10 4.05 0 9

38.59

استكمال 9
 العمل

استكمال 
  العمل

[1]   
 

  إيكوبالستر
Ecoblaster 

استكمال 18 18 0  8.41 22 24 0 24 5.7 17
 العمل

استكمال 
  العمل

[1]   
 

  تاك-يو
U-Tech 

استكمال 12 12 - 0.11 14 14 0 14 0 0
 العمل

استكمال 
  العمل

[1]   
 

  آمينو
Amino 

استكمال 46 23 23  11.07  48 50 0 50 6.9 49
 العمل

 العمل جارٍ 

  آرينوس
Arinos**** 

استكمال 35 15 20 1.45 35 36 0 36 10.8 85
 العمل

 العمل جارٍ 

  بيوركوم
Purcom 

استكمال 102 63 39  16.49 102 108 0 108 11.8 101
 العمل

 العمل جارٍ 

  شيمتاك
Shimtek 

استكمال 3 2 1 2.94 3 5 0 5 2.9 14
 العمل

 العمل جارٍ 

  تانبوليوري
Polyurethane

استكمال 17 - 17 3.77 17 17 0 17 0 0
 العمل

 لم يبدأ العمل

  م. كساب
M.Cassab 

يجب  15 0 15 0 0
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

العمل 
 جارٍ 

 لم يبدأ العمل

  بوليسيستام
Polisystem 

يجب  6 0 6 0 0
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

يجب 
تحديدھا

العمل 
 جارٍ 

 لم يبدأ العمل

  إيكوبور
Ecopur 

 لم يبدأ العمل ابحاالنس000 0 0 0 0 0 0 0 0

 

المجموع  
  االجمالي

  غير متوفر  غير متوفر  242  38.59  142  100  48.29  251  286  0  286  49,6  98  39.5 273

 

  صلب (مسّخنات المياه، األوعية الحراريّة، التغليف، ومن أنبوب إلى آخر),*** تطبيقات رغاوى البوليوريتان ال
الر دو 179,300ال ذات الصلة (من خالل مواردھا الخاصة بھا. وتّمت إعادة األمو) تحّولت إلى الميثيالل وفورمات الميثيل 5**** مؤسسة غير مؤھّلة (ملكيّة غير ملحوظة في المادة 

 والسبعين. يحة الخامسة الموافق عليھا في االجتماع الخامس) إلى الصندوق من خالل حسمھا من الشرأمريكيدوالر  13,448، زائد كلفة دعم الوكالة البالغة أمريكي
 ُمستكمل بحسب الموافقة. لكن، يُمكن إضافة مؤسسات إضافيّة في المستقبل. [1]

 
 

لھا تحويحقة معّدات ال مستعمل 142ات نظم، وشرك 8مؤسسات فرديّة، و 10بايجاز، استكملت حتى اليوم  .6
من طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون  103.35إلى بدائل ذات معامل احترار عالمي منخفض، مع إزالة 

  ب.141- لھيدروكلوروفلوروكربونا
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  قطاع خدمة التبريد
  
تّم تنظيم زيارات رصد إلى مؤسسات تدريب مھني؛ وتّم إعداد تقرير التقييم النھائي حول أنشطة بناء  .7

م الھيدروكلوروفلوروكربون القائمة وتوريد ممارسات االحتواء بالنسبة إلى نظتحسين  بشأنالعروض والقدرات؛ 
؛ كما جرى إعداد تطبيق على الھواتف الخلويّة لمساعدة الفنيّين؛ وتواصلت األنشطة جاريةالتجھيزات ذات الصلة 

ن خالل وسائل التواصل م والتثقيفالتوعويّة (مثالً، عمليّات تحديث الموقع اإللكتروني، ونشر المعلومات 
  االجتماعي).

  
  وحدة تنفيذ المشروع ورصده

  
دعم وحدة األوزون الوطنيّة في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  ورصدهتواصل وحدة تنفيذ المشروع  .8

 الھيدروكلوروفلوروكربونيّة.

  
  مستوى صرف األموال

  
 دوالر 10,652,853في المئة) ( 73(أمريكي  دوالر 14,088,461، تم صرف 2017حتى أغسطس/آب  .9

تّمت أمريكي  دوالر 19,417,866مة ألمانيا) من أصل مبلغ ولحك أمريكي دوالر 3,435,608لليؤنديبي وأمريكي 
في الفترة الممتّدة بين عامي أمريكي  دوالر 5,329,405 سيتّم صرف الرصيد البالغو. 4الموافق عليه للمرحلة األولى

  ).2(الجدول  2020و 2017

 
 برازيلخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لل. التقرير المالي للمرحلة األولى من 2الجدول 

ة الوكالة المنفّذة/الوكالة الثنائيّ 
 األطراف

األموال الموافق عليھا 
)أمريكي(دوالر   

 األموال المصروفة
)أمريكي(دوالر الرصيد   

)أمريكي(دوالر   (%) 
 4,674,104 15,326,95710,652,85370 اليؤنديبي

 655,301 4,090,9093,435,60884 حكومة ألمانيا
 5,329,405 19,417,86614,088,46173 المجموع

  
  األنشطة المتبقية وطلب التمديد للمرحلة األولى

  
وبانيسول  Espumatecتّم تأخير تنفيذ األنشطة التالية: تحويل مؤسستَْين متبقيتَْين لرغاوى البوليوريتان (أسبوماتيك  .10

Panisol وشركتي نظم (بوليسيستام ،(Polisystem  وم. كسابM. Cassabالعروض ومستعمل معّدات الحقة؛  229) و
وتدريب فنيّي التبريد؛ واستكمال التطبيق على ھاتف خليوي لنظام التوثيق حول تحسين ممارسات االحتواء في المتاجر الُكبرى؛ 

  اإللكتروني؛ ونشر نتائج المرحلة األولى كجزء من حملة التوعية.

  
، تعود حاالت التأخير في التنفيذ إلى األزمة االقتصاديّة التي إليه في ھذا الخصوصاليؤنديبي  أشاركما  .11

قطاع رغاوى البوليوريتان؛ وتجزئة سوق رغاوى البوليوريتان، مّما يُصّعب مھّمة يواجھھا البلد، التي أثّرت على 
تحقيق التجانس بين المعلومات حول الجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في قرار المؤسسات 

على شركات النظم تنفيذ  يُصّعب لي المعّدات الالحقة، مّماالنافذة في البرازيل للمشاركة؛ والتوزيع الجغرافي لمستعم
مشروعاتھا؛ وترّدد مستعملي المعّدات الالحقة للمشاركة في المشروع بسبب االعتقاد أن ذلك سيؤّدي إلى زيادة 
تكاليف التشغيل؛ وتوفّر المواد الھيدروفلوروكربونيّة ذات معامل االحترار العالمي المرتفع واألمزجة القائمة عليھا في 

                                                 
دوالر أمريكي) الذي أُعيد إلى الصندوق وكان مرتبطًا بمؤسسة  13,448دوالر أمريكي (زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   179,300 باستثناء مبلغ 4

  غير مؤھّلة.
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ل المؤسسة؛ والعالقة بين ياإلضافيّة بعد مرور عام على تحو وكلفتھا المتدنية؛ وتسديد تكلفة التشغيلالسوق المحلي 
المرحلة األولى والمرحلة الثانية، بما أن مؤسسات عديدة تعمل في قطاعات مشمولة في المرحلتَْين؛ والحاجة إلى 

خدمة التبريد، التي لم يسلّمھا الموّرد  عدليليّة في قطااستثمارات أكبر في التجھيزات والمساعدة الفنيّة للمشروعات الت
  بعد.

  
ونظًرا إلى ھذا الوضع، طلب اليؤنديبي، نيابةً عن حكومة البرازيل، النظر في تمديد المرحلة األولى من  .12

  .2019إلى ديسمبر/كانون األول  2017ديسمبر/كانون األول 

  
  التعليقات

  
  طلب تمديد المرحلة األولى

  
استعراض طلب تمديد تاريخ استكمال المرحلة األولى لخطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة عند  .13

  ، أشارت األمانة إلى ما يلي:2019إلى ديسمبر/كانون األول  2017من ديسمبر/كانون األول 

  
طنًا من  1,194.80استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للمرحلة األولى البالغ إجمالي تجاوز ھدف   )أ(

نفاذ األوزون طنًا من قدرات است 1,025.81(أي  2015يناير/كانون الثاني  1قدرات استنفاذ األوزون حتى 
 )؛2016طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون في عام  875.29و 2015في عام 

 
طنًا  168.8ب من قطاع رغاوى البوليوريتان البالغ 141-تجاوز ھدف تخفيض الھيدروكلوروفلوروكربون  )ب(

ير من عدد كبومن قدرات استنفاذ األوزون؛ تّم تحويل غالبيّة شركات النظم ومؤسسات الرغاوى الفرديّة؛ 
ن قدرات مطنًا  616.8ب من 141- مستعملي المعّدات الالحقة؛ وتراجع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 260.90و 2015ذ األوزون في عام طنًّا من قدرات استنفا 314.94إلى  2009استنفاذ األوزون في عام 
 ؛2016طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون في عام 

 
قدرات  طنًا من 51.5من قطاع خدمة التبريد البالغ  22-(ج) تجاوز ھدف تخفيض الھيدروكلوروفلوروكربون

 637.9من  22- تّم تنفيذ عدد كبير من األنشطة وتراجع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونواستنفاذ األوزون؛ 
 2015ي عام طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون ف 596.2إلى  2009طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون في عام 

  .2016طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون في عام  519.1و
  

ة من فلوروكربونيّ كلوروبالنسبة إلى التقييم الوارد أعاله، شّدد اليؤنديبي على تخفيض استھالك المواد الھيدرو .14
خالل التشغيل المالئم لنظام الكوتا وإصدار التراخيص، ومن خالل األعمال التي تُطلقھا الحكومة والوكاالت المنفّذة 

  .2020نشر المعلومات حول الحاجة إلى مواصلة تحقيق أھداف االمتثال حتى عام  بُغية

مؤسسة رغاوى  100حوالى  وجود إلىاليؤنديبي  أشاربالنسبة إلى التنفيذ في قطاع رغاوى البوليوريتان،  .15
قة التي وقّعت على عقود تحويل مع شركات نظم يسمح تمديد المرحلة األولى إضافية من مستعملي المعّدات الالح

يتّم اإلبالغ عن مؤسسات أخرى من المرحلة األولى التي استكملت  مبالنسبة إليھا باستكمال مشروعاتھا. إلى ذلك، ل
ا استكملتھا بما أنّھا لم توقّع بعد على كتاب تعھّد باستخدام الھيدروفلوروكربون، نظًرا إلى عمليّة تحويلھا على أنّھ

يُتوقَع أن تكون المؤسسات مستعّدة للتوقيع على الكتاب عند استكمال ووجود عدد كبير من مؤسسات أخرى لم تتحّول. 
اليؤنديبي أنّه من المھّم مواصلة العمل ضمن المرحلة  اعتبرلذا، تنفيذ المرحلة األولى وتحقيق المرحلة الثانية التقّدم. 

األولى، ال مع شركات النظم التي تحظى بالمساعدة فحسب، إنّما أيًضا مع شركات النظم غير المؤھّلة للحصول على 
مساعدة من الصندوق المتعّدد األطراف من أجل الحّد من اعتماد تكنولوجيات ذات معامل احترار عالمي مرتفع في 

 ھذه التكنولوجيّات.طاع رغاوى البوليوريتان وتفادي انتقال مستعملي المعّدات الالحقة إلى ق
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) إلى 2018التأخير في تسليم المعّدات (المتوقَّع في أوائل عام اليؤنديبي  عزابالنسبة إلى قطاع خدمة التبريد،  .16
المرحلة األولى، بما أّن الجمعيّة البرازيليّة الموّردين وشّدد على ضرورة استكمال المشروعات التدليليّة في خالل 

يتوقَّع نسخ المنھجيّة الُمطبّقة في متاجر  كما جر الُكبرى تنتظر المحصالت بشأن كفاءة الطاقة والحّد من التسّرب،للمتا
حلة ُكبرى أخرى وسيتّم تطبيق النتائج من عرض ممارسات تصميم نظام ُمحكم اإلغالق في المتاجر الُكبرى في المر

وتقليص االستبدال الُمبكر  22- الثانية من أجل تمديد الحياة االقتصاديّة للنظم القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  من خالل نظم قائمة على ُمعامل احترار عالمي مرتفع.

وانطالقًا من المناقشات، استنتجت األمانة أنّه بالرغم من اسكتمال أنشطة عديدة وتخفيض استھالك  .17
دروكلوروفلوروكربون بشكل يتجاوز األھداف المقترحة، يُمكن لحكومة البرازيل االستفادة من التمديد، نظًرا إلى الھي

وجود كّم ھائل من العمل الستكماله ولضمان استدامة تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. كما تّم 
التي ستبدأ األخرى أجل استكمال األنشطة الجارية واألنشطة في المئة من رصيد األموال من  85االلتزام بأكثر من 

؛ كما سيؤّمن اليؤنديبي المساعدة الفنيّة  Espumatecل "أسبوماتيك"يل خاص، سيتّم استكمال عمليّة تحوقريبًا. وبشك
 "بانيسول" ويُقيّم الخيارات البديلة، مثل الھيدروفلوروألكان من أجل تفادي االنتقال إلى الھيدروفلوروكربون في

Panisol سيجري (التي تواجه صعوبات في اعتماد تكنولوجيا قائمة على الھيدروكربون نظًرا إلى موقعھا)؛ و
مؤسسة رغاوى تشھد تحويالً جاريًا  100(أي  لشركات النظم 5ل مستعملي المعّدات الالحقة كلّھم يتحواستكمال 

 دوالر 106,990ل بُعيد ذلك). سيتّم استخدام التمويل البالغ يالتحقّق من أھليّتھا وبدء التحو مؤسسة يجب 129و
فنيًا على تحسين ممارسات االحتواء؛  588الذي لم يتّم بعد االلتزام به في قطاع خدمة التبريد من أجل تدريب أمريكي 

الفنيّة للمتاجر الُكبرى؛ وتدريب الفرق الفنيّة في المتاجر الُكبرى المشاركة في المشروعات التدليليّة؛ وتحديث المواد 
  وإعداد دراسات حاالت حول العروض ونشر النتائج.

  
لتقّدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلتان األولى  الحالي العام الوضعنظًرا إلى  .18

وفّر األموال من المرحلتَْين، والثانية)، يجب النظر في عبء العمل الكبير الذي ال يزال قائًما في المرحلة األولى، وت
والطلب للشريحة الثانية من المرحلة الثانية المقّدم إلى االجتماع الثمانين في موازاة تمديد المرحلة األولى. أدناه مناقشة 
حول األنشطة المتبقية ضمن المرحلة األولى ويرد النقاش حول الطلب للشريحة الثانية للمرحلة الثانية في الجزء 

  من الوثيقة.الثاني 

  
  القضايا المرتبطة بقطاع الرغاوى

  
بناًء على طلب توضيح حول المؤسسات المشمولة في المرحلة األولى، أّكد اليؤنديبي أّن المؤسسات المؤھّلة  .19

وحدھا ستحظى بالمساعدة وأن أي مّدخرات مرتبطة بالمؤسسات غير المؤھّلة ستُعاد إلى الصندوق المتعّدد األطراف 
 نفيذ المرحلة األولى.في نھاية ت

(الُمشار  Ecopurالمرتبط بتحويل شركة النظم "إيكوبور" أمريكي  دوالر 135,500بالنسبة إلى إعادة مبلغ  .20
أشار اليؤنديبي إلى أنّه ال يُريد التخلّص بعد من مشاركة شركة النظم، بما أنّه يعتبر الواردة أعاله)،  5إليھا في الفقرة 

عامل بدائل ل ا من شأنه أن يسمح بتفادي اعتمادالمناقشة مع المؤسسة للمشاركة في المشروع، ممّ أنّه من المھّم مواصلة 
ل مستعملي يوتحو  Ecopurمرتفع. كمل ستواصل األمانة رصد حالة "إيكوبور"النفخ ذات معامل احترار عالمي 

 المعّدات الالحقة النھائيّين في تقارير سنويّة مستقبليّة.

) طلبتا أن تستخدما بشكل مؤقت نظم U-Techويو تاك Shimtekأّن شركتي نظم (شيمتاك  ذكر اليؤنديبي .21
على ر الھيدروفلوروألكان لمي المرتفع، نظًرا إلى عدم توفّ الھيدروفلوروكربون ذات معامل االحترار العا تبوليوال

                                                 
). قّدم اليؤنديبي قائمة 1(ب)(77/18منھم يمتثلون للمقّرر  286مستعمل معّدات الحقة تمت الموافقة على تمويلھم في المرحلة األولى،  371أصل من  5

يخ، التارى ھذا نوي. حتسلمؤسسات الرغاوى من مستعملي المعّدات الالحقة ضمن المرحلة األولى؛ كما يتّم تقديم قائمة ُمحّدثة مع كل تقرير مرحلي 
  عمليّة التحويل. مؤّسسة 142استكملت 
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ة الھيدروفلوروكربون وإلغاء نطاق تجاري في البلد؛ وقّعت شركتا النظم تعھًّدا يلحظ االستخدام المؤقت ألمزج
وتحسينھا إلى أبعد حّد من دون  ماستخدامھا متى توفّرت مادة الھيدروفلوروأكان في السوق التجاري وتّم إعداد النظ

، يُطلب من اليؤنديبي مواصلة مساعدة 74/20تكاليف إضافيّة للصندوق المتعّدد األطراف. بموجب المقرر 
جيّات بديلة واالبالغ إلى اللجنة التنفيذيّة عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقّتة في كل المؤسستَْين في تأمين التكنولو

اجتماع حتى االعتماد الكامل للتكنولوجيا األصليّة أو أي تكنولوجيا أخرى ذات معامل احترار عالمي منخفض. إلى 
  وجيا الموافَق عليھا أصالً.ذلك، لن تُسدَّد تكلفة التشغيل اإلضافيّة حتى االعتماد الكامل للتكنول

  التوصية
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في: .22

حول تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2017اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
  الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلة األولى) للبرازيل، الذي يقّدمه اليؤنديبي؛

  
ربونيّة فلوروكمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو الموافقة على تمديد مّدة المرحلة األولى   )ب(

  ت إضافيّة.مع اإلشارة إلى أنّه لن تتّم الموافقة على أي تمديدا 2019حتى ديسمبر/كانون األول 
  

الطلب من حكومة البرازيل، واليؤنديبي، وحكومة ألمانيا مواصلة تقديم التقارير المرحليّة على أساس   (ج)
برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد سنوي حول تنفيذ 

ألول اتماع الھيدروكلوروفلوروكربونيّة حتى استكمال المشروع؛ وتقرير استكمال المشروع إلى االج
  ؛2020للجنة التنفيذيّة في عام 

  
رغاوى في قطاع  U-Techو"يو تاك"  Shimteckاإلشارة إلى أن مؤسستي "شيمتاك"  (د) 

المي عترار ا على أساس بديل قائم على معامل احمالبوليوريتان اللتين تّمت الموافقة على تحويلھ
 ان؛الھيدروفلوروكربون بشكل مؤقت نظًرا إلى عدم توفّر الھيدروفلوروألك نمنخفض تستخدما

 
  الطلب من اليؤنديبي: ) ھ(
    

ة في خالل تنفيذ خطة إدار U-Techتاك" -و"يو Shimteckمواصلة مساعدة "شيمتاك"  )1(
 ختارة، معيلة المتأمين توريد التكنولوجيّات البدوإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، 

 الكامل؛ديلة بالعلم أنّه لن تُسدَّد أي تكلفة تشغيل إضافيّة حتى اعتماد التكنولوجيا الب
تاك" رتھا "شيمي اختاالبديلة الت االبالغ إلى اللجنة التنفيذيّة بشأن حالة استخدام التكنولوجيا )2(

Shimteck تاك" -و"يوU-Tech  و أفي كل اجتماع حتى اختيار التكنولوجيا األصليّة
 اعتماد تكنولوجيا أخرى ذات معامل احترار عالمي منخفض اعتماًدا كامالً؛

 خيرة األتنفيذيّ إدراج ما يلي في التقرير المرحلي المقبل الذي سيُرفع إلى اجتماع اللجنة ال )3(
 :2018في عام 

 
ق لمعدات الالحقة بمساعدة الصندوامستعملي قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوى ل  )أ(

المتعّدد األطراف ضمن المرحلة األولى، بما في ذلك إزالة استھالكھا 
ب، والقطاع الفرعي، وتجھيزات الخط األساس؛ 141- للھيدروكلوروفلوروكربون

 والتكنولوجيا المعتمدة؛
 
م مع العل Panisolو"بانيسول"  Ecopurوحالة تنفيذ تحويل مؤسستي "إيكوبور"   )ب(

تعّدد ستُعاد إلى الصندوق الم Ecopurل "إيكوبور"يأن األموال المتقبية من تحو
 األطراف في حال اضطرت المؤسسة إلى االنسحاب من المشروع.
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  البرازيل
 

 بةدبير الرقات االجتماع الذي تّمت الموافق عليه فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعإوال(

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  الثانية)(المرحلة 

ئيسية)ألمانيا، إيطاليا، اليونيدو، اليؤنديبي (الر نوالخامس والسبع  2021% في عام 45   

 

2016السنة:  )1ج، المجموعة  الملحق( 7) أحدث بيانات المادة ثانيا( من قدرات استنفاذ األوزون) (طن 875.29   
 

2016السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(  

  إجمالي   االستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.2    0.1 0.0     123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.5    1.2 0.3     124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 260.9       260.9   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.3    1.9 0.4     ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 610.6    519.0 91.6     22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 1,327.3  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1,327.3  : 2010-2009ط األساس لفترة خ

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 642.94 المتبقي 684.36  موافق عليه بالفعل:
 

2020بعد  2019 2018 2017 ) خطة األعمالخامسا(  المجموع 

 فاذإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استن اليونيدو
  األوزون)

0.0 82.8 0.0 36.7 119.6 

 9,915,072 3,045,630 0 6,869,442 0  التمويل (دوالر أمريكي)

فاذ لألوزون (طن من قدرات استنإزالة المواد المستنفذة  ألمانيا
  األوزون)

8.9 49.9 0.0 13.0 71.7 

 6,173,417 1,116,345 0 4,293,637 763,435  التمويل (دوالر أمريكي)

 فاذإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استن اليؤنديبي
  األوزون)

53.3 105.4 0.0 18.0 176.7 

 14,649,477 1,492,650 0 8,740,184 4,416,643  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 (*) حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
 (*) استنفاذ األوزون)

 ال ينطبق 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

التمويل 
الموافق عليه 

(دوالر 
 )*أمريكي

 اليؤنديبي
 16,770,000 0 0 0 3,895,000 0 7,168,396 2,627,704 0 3,078,900  تكاليف المشروع

 1,173,900 0 0 0 272,650 0 501,788 183,939 0 215,523  تكاليف الدعم

 اليونيدو
 11,216,697 0 1,000,000 2,000,000 2,846,383 0 3,420,039 0 0 1,950,275  تكاليف المشروع

 785,169 0  70,000 140,000 199,247 0 239,403 0 0 136,519  تكاليف الدعم

 ألمانيا
 7,727,273 872,727 0 1,500,000 1,004,545 0 2,363,637 686,978 0 1,299,386  تكاليف المشروع

 860,000  97,129 0 166,941 111,800 0 263,059 76,457 0 144,614  تكاليف الدعم

 إيطاليا
 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000  تكاليف المشروع

 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت اللجنة 
التنفيذيّة عليھا (دوالر 

 )أمريكي

 6,578,561 0 0 0 0 0 0 0 0 6,578,561  تكاليف المشروع

 529,156 0 0 0 0 0 0 0 0 529,156  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 )أمريكياالجتماع (دوالر 

 3,314,682       3,314,682    تكاليف المشروع

 260,396       260,396    تكاليف الدعم

 .)2(*) تعكس األرقام في االتفاق الُمراجع (الملحق  

  فيه بشكل إفراديينظر   توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
  

، نيابةَ عن حكومة البرازيل، إلى االجتماع الثمانين طلب تمويل الرئيسيّةالوكالة المنفّذة  . قّدم اليؤنديبي، بصفته23
 قدرھا للشريحة الثانية من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بقيمة إجماليّة

 288,939، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيدوالر  4,127,704، تتألّف من أمريكيدوالر  5,180,078
أمريكي  دوالر 76,457، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيدوالر  686,978لليؤنديبي وأمريكي  دوالر

  . 6لحكومة ألمانيا
  

الشريحة األولى، وتقرير التحقّق حول استھالك المواد يشمل الطلب تقريًرا مرحليًّا حول تنفيذ  .24
  .2018إلى عام  2017الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وخطة تنفيذ الشريحة من عام 

  التقرير حول استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

من طنًا من قدرات استنفاذ األوزون  875.29أشارت حكومة البرازيل إلى استھالك  .25
في المئة دون الخط األساس الستھالك المواد  34.1، ما شّكل 2016الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

في المئة دون الحد الملحوظ في اتفاقھا مع اللجنة التنفيذيّة. استھالك  26.7الھيدروكلوروفلوروكربونيّة و
  .1وارد في الجدول  2016-2012الھيدروكلوروفلوروكربون للفترة 

  
 )2016-2012للفترة  7. استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البرازيل (بيانات المادة 1الجدول 

 الخط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
      طن متري

 14,401.0 11,101.86 12,757.62 14,320.78 14,256.44 17,020.03 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.9 2.87- 0.00 3.00 0.00 170.79 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 351.3 69.22 238.12 113.20 164.59 204.83 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 4,741.3 2,371.80 2,863.05 3,373.04 3,641.42 4,027.82 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 86.3 35.74 60.96 54.06 14.88 12.02 ب-142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 19,594.8 11,575.75 15,919.75 17,864.08 18,077.33 21,435.47 )المجموع (طن متري
     من قدرات استنفاذ األوزون طن متري

 792.0 610.60 701.67 787.64 784.10 936.10 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.30 0.06- 0.00 0.06 0.00 3.42 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 7.70 1.52 5.24 2.49 3.62 4.51 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 521.70 260.9 314.94 371.03 400.56 443.06 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.60 2.32 3.96 3.51 0.97 0.78 ب-142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.30 875.29 1,025.81 1,164.74 1,189.25 1,387.87 )(طن متريالمجموع 
 

تدابير تشريعيّة، وتنفيذ أنشطة إزالة في قطاعي  اعتماد الھيدروكلوروفلوروكربون إلىيعود تراجع استھالك  .26
الرغاوى والتبريد التي تّمت الموافقة عليھا في المرحلتَْين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

التبريد المنزلي من دون مساعدة من  قطاع ل المؤسسات المتعّددة الجنسيّات فييالھيدروكلوروفلوروكربونيّة، وتحو
  المتعّدد األطراف، والتباطؤ االقتصادي في خالل السنوات القليلة األخيرة. الصندوق

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري
  

أشارت حكومة البرازيل إلى بيانات استھالك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون في تقرير تنفيذ البرنامج  .27
  .7يتماشى مع البيانات الواردة في المادة  2016القطري لعام 

                                                 
 من وزارة البيئة البرازيليّة إلى اليؤنديبي. 2017أغسطس/آب  21بموجب الكتاب الصادر في  6
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  لتحقّقتقرير ا
  

أّكد تقرير التحقّق أن الحكومة تُنفّذ نظام كوتا وتراخيص لواردات وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون وأن  .28
لم يكن ھناك طنًا من قدرات استنفاذ األوزون.  875.29بلغ  2016إجمالي استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

ب. خلص التحقّق إلى أن البرازيل 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن سجالت لواردات البوليوالت التي تحتوي على 
  تمتثل لالتفاق الُمبرم مع اللجنة التنفيذيّة.

  
  ربونيّةوروفلوروكدروكلالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھي

  
  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان

  
  طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون) 56.57سة رغاوى بوليوريتان قائمة بحّد ذاتھا (مؤس 14ل يتحو

  
طنًا من قدرات استنفاذ األوزون من  5.27استكملت مؤسستان التحويل إلى فورمات الميثيل مع إزالة تامة لـ .29

 مؤّسسات 3ت مؤّسسات على عقود خدمة إلعداد التركيبة؛ وأعدّ  7ب؛ ووقّعت 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 .حالة التقّدم 2؛ ولم تبدأ مؤسستان بالعمل. يُلّخص الجدول 2018ل في عام خطط عمل وستُباشر عمليّات التحوي

 : حالة تقّدم المشروعات الفرديّة في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان2الجدول 

 المؤسسات حالة التنفيذ

إزالة المواد 
ة الھيدروكلوروفلوروكربونيّ 

من قدرات استنفاذ  (طن
 األوزون)

 التكنولوجيا

 ، آي بي آف Cold Air (كولد آير 2 استكمال المشروع
IBF( 

 فورمات الميثيل 5.27

 وأالتوقيع على العقود من أجل إعداد التركيبة 
 تحويل المصنع

 ، بول ترايد Artico (أرتيكو
Bulltrade ف. إيبيبورا ، F. 

Ibipora جيلوبار ، Gelopar  ،إزار 
Isar نيجو ، Niju ريفريمات ، 

Refrimate( 

ثاني أكسيد الكربون،  30.04
ھيدروفلوروألكان، 

فورمات  ،ھيدروكربون
 الميثيل، ميثالل

دأ المصادقة على األھليّة وإعداد خطة العمل. سيب
 2018التحويل في عام 

تاك ، Sao Rafael (ساو رافايال 3
 ، تارم جات/تارموتيالTecpur بور

Termjet/Thermotelas( 

ثاني أكسيد الكربون،  10.80
 فورمات الميثيل

،  Ananda Metais (آناندا ميتايس 2 شطة بعد.نتّم االتصال بھا. لم تبدأ األ
 )Poliumetka بوليوميتكا

ھيدروكربون، فورمات  10.45
 الميثيل

  56.57 14المجموع
 

  زون)طنًّا من قدرات استنفاذ األو 115.65معّدات الحقة (مستعمل  700شركة نظم مع أكثر من  14تحويل 
  

ل إلى فورمات الميثيل وھي في طور المصادقة على ) التحويPurcomاستكملت شركة نظم واحدة (بوركوم .30
حالة  3النظم المتبقية في مراحل التنفيذ األولى. يُلّخص الجدول  اتشركتُعتبر أھليّة مستعملي المعّدات الالحقة لديھا. و

 .التقّدم

 . حالة التقّدم للمشروعات الجماعيّة في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان3الجدول 

 التكونولوجيا شركة النظم شركات النظم - حالة التنفيذ 
مستعملو 

 المعّدات الالحقة

 إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 

من قدرات استنفاذ  (طن
 األوزون)

 –حالة التنفيذ 
مستعملو المعّدات 

 الالحقة

 ل المصنع والتركيبةياالنتھاء من تحو
  بوركوم

Purcom 
قيد  األھلية  14.88 90 فورمات الميثيل

 المصادقة
 12.24 46فورمات الميثيل  أمينوالتوقيع على العقد إلعداد التركيبة وتحويل 
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التركيبة وتحويل  المصنع، وضع خطط إعداد
 المصنع

Amino 
  آريستون

Ariston  
 3.24 32فورمات الميثيل

  إيكوبالستر
Ecoblaster 

 8.82 40فورمات الميثيل

  يو تاك
U-Tech 

فورمات الميثيل، 
 ھيدروفلوروألكان

22 1.55 

 التوقيع على العقد إلعداد التركيبة
  فالكسيفال
Flexivel 

 8.15 260 ھيدروفلوروألكان

ستُعّد شركات النظم غير المؤھلّة التركيبات؛ 
 ذاتي التمويل

  يونيفار
Univar 

 24.38 84 ميثيالل

  باسف
Basf 

 لم يبدأ التنفيذ بعد 3.02 8ھيدروفلوروألكان

  داو
Dow 

 12.76 11ھيدروفلوروألكان

 بعد.االتصال بشركات النظم. لم تبدأ األنشطة 

  كوم فيراسب
Comfibras 

 0.82 12ھيدروفلوروألكان

  بوليوريثان
Polyurethane 

ثاني أكسيد 
 الكربون

16 4.02 

  م. كساب
M. Cassab 

ثاني أكسيد 
 الكربون

24 7.03 

  بوليسيستام
Polisystem 

 12.96 47 فورمات الميثيل

  شيمتاك
Shimtek 

 1.82 13 ھيدروفلوروألكان

  115.65 705  14المجموع

 
  طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون) 61.05التبريد وتكييف الھواء ( أجھزةتصنيع  قطاع

  
  .2017ل. إنّما بدأ فريق إدارة المشروع العمل في أغسطس/آب لم تبدأ بعد أنشطة التحوي .31

  قطاع خدمة التبريد
  

وأجريت دراسة سوق بحثيّة حول القدرات فني تبريد على أفضل ممارسات التبريد التجاري؛  737تّم تدريب  .32
مؤّسسات تدريب إقليميّة كشركاء منفّذين. كما جرى إعداد مواصفات فنيّة لتوريد  10التدريبيّة في البلد وتّم اختيار 

نُظّمت أنشطة توعويّة، أدوات التدليل والتدريب؛ وجرى تحديث الدليل حول الممارسات الفُضلى في مجال التبريد؛ و
ذلك إعداد خطة تواصل للقطاع، واجتماع مع الجھات المعنيّة من قطاع الخدمة، وإعداد ونشر مواد فنيّة حول بما في 

  التسّرب وصيانة نظم التبريد.

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  

األوزون الوطنيّة والمستفيدين في تنفيذ المرحلة واصلت وحدة تنفيذ المشروع ورصده تأمين الدعم إلى وحدة  .33
ة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة من خالل : زيارة المؤسسات؛ وإعداد التقارير الثاني

والوثائق الفنيّة؛ وتنظيم االجتماعات مع وزارة البيئة، ووكالة التعاون البرازيليّة واليؤنديبي؛ وتأمين تحاليل فنيّة 
الرقابة الماليّة على األموال الموافق عليھا؛ وتنظيم أنشطة  للمنتجات؛ وتسھيل إعداد عقود الخدمة ورصدھا؛ وضمان

  توعويّة.

  مستوى صرف األموال
  

، من أصل 4كما ھو وارد في الجدول أمريكي  دوالر  1,429,428، تّم صرف2017حتى أغسطس/آب  .34
 2017عامي بين أمريكي  دوالر  5,149,133سيتّم صرف رصيدالموافق عليه. أمريكي  دوالر  6,578,561مبلغ 

  .2019و
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 )يأمريكوالر رازيل (د. التقرير المالي للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للب4الجدول 

 الوكالة المنفذة/الوكالة الثنائيّة األطراف
 الشريحة األولى

 المبلغ المصروفالمبلغ الموافَق عليه
 988,838 3,078,900 اليؤنديبي
 40,470 1,950,275 اليونيدو

 400,120 1,299,386 حكومة ألمانيا
 0 250,000 حكومة إيطاليا

 1,429,428 6,578,561المجموع
 21.7 معّدل الصرف (%)

 
  خطة تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

  
  :2018و 2017سيتّم تنفيذ األنشطة التالية في عامي  .35

إضافيّة؛  مؤسسات رغاوى البوليوتيران 3: وضع اللمسات األخيرة على تحويل البوليوريتان قطاع رغاوى  )أ(
ملي ل مستعاختارت تكنولوجيّات ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروفلوروألكان؛ وتحوي موتحويل شركات نظ

يبي) اليؤندميثيل والميثيالل (المعّدات الالحقة المرتبطة بشركات النظم التي تحّولت إلى فورمات ال
 زائد رصيد األموال من الشريحة األولى)؛ أمريكي  دوالر 3,777,704(
 

) (تمويل ليونيدو: المباشرة بتحويل مؤسسات التبريد التجاري (االتبريد وتكييف الھواء تصنيع أجھزة قطاع   )ب(
 من الشريحة األولى)؛

 
 واء؛ وإعدادوتكييف الھ فنيًا على أفضل ممارسات التدريب 870مدّربًا و 70: تدريب قطاع خدمة التبريد(ج) 

 ئل ذاتبداراض الأدلّة الممارسات الفُضلى حول التكنولوجيّات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء واستع
يّة، التوعو منخفض؛ ومواصلة توريد رزم األدوات والوحدات الدالليّة؛ وإعداد الموادمعامل احترار عالمي 

سات ل ممارطة التشبيك مع الجھات المعنيّة وتشغيل وصيانة الموقع الشبكي من أجل نشر المعلومات حووأنش
  ولى)؛زائد رصيد األموال من الشريحة األأمريكي  دوالر 686,978التبريد الجيدة (حكومة ألمانيا) (

  
د إلدارة الموا: إعداد األدوات النظاميّة اإلضافيّة األنظمة ووحدة تنفيذ المشروع ورصده(د) 

زائد أمريكي  دوالر 440,000الھيدروكلوروفلوروكربونيّة والتنفيذ المتواصل ألنشطة المراقبة (اليؤنديبي) (
  رصيد األموال من الشريحة األولى).

  
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

  
  طلب تمويل الشريحة الثانية على ضوء طلب التمديد للمرحلة األولى

  
رية من ااألمانة إلى الجھود المشتركة لحكومة البرازيل والوكاالت المنفّذة لمواصلة تنفيذ األنشطة الجأشارت  .36

البلد، والصعوبات في  المرحلة األولى وإطالق األنشطة ضمن المرحلة الثانية، بالرغم من الوضع االقتصادي في
في قطاع خدمة التبريد بسبب صعوبات توريد  تنفيذالتأخير ات الرغاوى للمعّدات الالحقة، ول مؤسسمعالجة تحوي
  التجھيزات.

إلى طلب تمديد تاريخ استكمال  تساءلت األمانة إذا كان من حاجة إلى تمويل إضافي في ھذا المرحلة ُمشيرةً  .37
أن المشروعات الموافَق عليھا ضمن المرحلة الثانية في  مع العلم؛ 2019المرحلة األولى إلى ديسمبر/كانون األول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34 
 
 

13 

من أصل  7أمريكي  دوالرمليون  10.48تكييف الھواء والتبريد التجاري لم تبدأ بعد؛ وأنّه يبقى  ع أجھزةع تصنيقطا
  .مرحلتَْين األولى والثانية لصرفهموافَق عليه حتى اليوم للأمريكي  دوالرمليون  25.99مبلغ 

والتبريد في االجتماع الثمانين. تكييف الھواء  تصنيع أجھزة أشار اليؤنديبي إلى عدم طلب أي تمويل لقطاع .38
في ما يخّص قطاع رغاوى البوليوريتان، تّم االلتزام بقسم كبير من التمويل من المرحلة األولى الذي لم يتّم صرفه في 

ضمن المرحلة الثانية أو تّم االلتزام به في عقود قائمة. وبالتالي، لن يكون من  ود بينما تّم صرف التمويل الكاملالعق
الممكن التوقيع على أي عقود جديدة في قطاع الرغاوى ضمن المرحلة الثانية، مّما يُسبّب تأخيرات إضافيّة في التنفيذ، 

من المرحلة األولى لجذب مؤسسات  المتبقيةوال التمويل من الشريحة الثانية متوفًّرا. ال يُمكن استخدام األمإال إذا كان 
ينما ال يمكن استخدام األموال غير المستخدمة بعد للخدمة وعناصر وحدة رصد المشروع وتنفيذه، برغاوى جديدة، 

  بھا. ةمن أجل تحويل مؤسسات رغاوى في المرحلة الثانية، بما أنّھا مشروعات مختلفة مع أنشطتھا الخاص

، تّمت اإلشارة إلى أنّه عند الموافقة على المرحلة الثانية، كان من المتوقَّع معمَّقبشكل  عند مناقشة الموضوع .39
وإطالق األنشطة كلّھا الموافق عليھا  2018استكمال األنشطة كلّھا المدرجة ضمن المرحلة األولى مع حلول عام 

 أجھزة ذه التوقّعات (لم يبدأ قطاع تصنيعضمن الشريحة األولى للمرحلة الثانية من دون أي تأخير. لكن، لم تتحقّق ھ
تأخيرات بسبب الوضع االقتصادي في البلد). وفي ظل ھذه الظروف، تكييف الھواء والتبريد وشھد قطاع الرغاوى 

)، ومراجعة الجدول 2021(بدل  2023اقترحت األمانة تمديًدا لعاَمْين للمرحلة الثانية مع الشريحة األخيرة في عام 
إلى سنوات مقبلة)، من دون  2018و 2017ح التمويل (أي نقل جزء من األموال المطلوبة في عامي لشرائ يالزمن

من شأن وتعديل أھداف االستھالك أو االلتزامات لفرض حاالت الحظر التي تقترحھا الحكومة ضمن المرحلة الثانية. 
األموال الُمحّررة التي يُمكن تنفيذھا فوًرا من ھذا التعديل السماح بتنفيذ األنشطة كافةً الموافق عليھا وترشيد مستوى 

 قبل الوكاالت المنفّذة. 

وافقت حكومة البرازيل والوكاالت المنفذة على اقتراح تمديد المرحلة الثانية لعاَمْين مع العلم أن التمويل  .40
على استخدام الكافي سيكون متوفًّرا لالمتثال لألھداف الُمحّددة في الخطة األصليّة، بما في ذلك الحظر 

. وبالتالي، تّم 2021يناير/كانون الثاني  1ب في قطاع رغاوى البوليوريتان في 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 حتى 2020إلى عامي  2018من عام أمريكي  دوالرمليون  5.9و 2017من عام أمريكي  دوالرمليون  1.6ترحيل 
لى تنفيذ خطة . بالنسبة إ1تفاصيل توزيع الشريحة الجديدة معروضة في الملحق  (بما في ذلك تكاليف الدعم). 2023

اليؤنديبي الضوء على أنّه من المھم توفّر المرونة في خصوص الوقت الذي يُمكن طلب تمويل  قطاع الرغاوى، سلّط
جرت الموافقة على أن و لبروتوكول مونتريال. 2025اإلعداد للمرحلة الثالثة، بما أنّه سيؤثّر ذلك على تحقيق ھدف 

  ، كما ھو ُمحّدد في االتفاق األصلي.2019بدل  2020األموال التحضيريّة للمرحلة الثالثة يُمكن طلبھا في عام 

  تحويل خطوط تصنيع المبادالت الحراريّة
  

والسبعين في االجتماع الخامس فلوروكربونيّة كلوروشملت المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو  .41
 أجھزةخط، وذلك في إطار قطاع تصنيع  للكأمريكي  دوالر 1,500,000تصنيع مبادالت حراريّة بقيمة  لخط الً تحوي

اللجنة من األمانة أن تقوم بعمل  تعلى عنصر المشروع ھذا، طلب ةتكييف الھواء، الذي ستُنفّذه اليونيدو. وعند الموافق
إضافي حول التكاليف اإلضافيّة لتحويل خطوط تصنيع المبادالت الحراريّة في المؤسسات التي تنتقل إلى تكنولوجيا 

8 290-R وتكييف كلفة المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة عند االقتضاء، عند ،
). استُكمل العمل اإلضافي الذي قامت األمانة به وھو 77/69(و) و75/43شريحة الثانية (المقّرران استالم الطلب لل

. سيعتمد تكييف الكلفة على UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69معكوس في الدراسة الواردة في الوثيقة 
لب للحصول على األموال عند تقديم الط 2018المعلومات الفنيّة الواردة في ھذه الدراسة وسيتّم تنفيذه في عام 

  لليونيدو.

  
                                                 

 00250,0مليون دوالر أمريكي مع حكومة ألمانيا و 1.55مليون دوالر أمريكي مع اليونيدو، و 1.91مليون دوالر أمريكي مع اليؤنديبي، و 6.76 7
 دوالر أمريكي مع حكومة إيطاليا.

 كمرجع لتكييف التكلفة. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69 سيتّم استخدام الدراسة الفنيّة التي أعّدتھا األمانة والواردة في الوثيقة  8



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34 
 
 

14 

  مراجعة االتفاق حول خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

استكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة على ضوء الجدول الزمني المراجع للتمويل وتمديد تاريخ  .42
تفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذيّة وتّمت أ من اال-2المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، تّم تحديث المرفق 

االتفاق الذي تّم إبرامه في  أن االتفاق الُمحدَّث يحّل مكان ، من أجل اإلشارة إلى16إضافة فقرة جديدة، الفقرة 
من ھذه الوثيقة. سيتّم إرفاق االتفاق الُمحدَّث بالكامل بالتقرير  2االجتماع الخامس والسبعين، كما ھو وارد في الملحق 

  النھائي لالجتماع الثمانين.

  االستنتاج
  

فلوروكربونيّة الواردة تواصل البرازيل االمتثال لبروتوكول مونتريال وأھداف استھالك المواد الھيدروكلورو .43
في المئة دون  34.1بلغ  2016في االتفاق مع اللجنة التنفيذيّة. كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوركربونيّة في عام 

في المئة دون الحد األدنى الذي لحظه االتفاق. مع  26.7الخط األساس الستھالك المواد الھيدروكلروفلوروكربونيّة و
مرحلة الثانية، استكملت مؤسستا رغاوى بوليوريتان فرديّتان انتقالھما إلى فورمات الميثيل، مع الشريحة األولى لل

ب واستكملت شركة نظم واحدة 141-ا من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدركلوروفلوروكربونطنَّ  5.33إزالة 
مات الميثيل. إلى ذلك، رتقال إلى فولھا وإعداد التركيبة من أجل مساعدة مستعملي المعّدات الالحقة على االنتحوي

 علىفني تبريد  737باشرت مؤسسات رغاوى بوليوريتان أخرى بمشروعاتھا. في قطاع خدمة التبريد، تّم تدريب 
في قطاع تكييف الھواء للغرف والتبريد. بما أن المرحلة  المشروعاتأفضل ممارسات التبريد التجاريّة، بينما لم تبدأ 

، يجب تمديد الجدول اقتضي تمديًدا لعاَمْين الستكمالھترة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة األولى من خطة إدا
 من أجل السماح بتنفيذ األنشطة كلّھا الموافق عليھا. 2023إلى  2021الزمني للتنفيذ والصرف للمرحلة الثانية من 

  عكس ھذا التغيير. سيتّم تعديل االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة من أجل

  
  التوصية

  
  قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في: .44

 اإلحاطة علًما بـ:    )أ(
لمواد امن خطة إدارة إزالة  ىمن المرحلة األولالشريحة األولى  التقرير المرحلي حول تنفيذ )1(

 الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في البرازيل؛
يذيّة من أجل حكومة البرازيل واللجنة التنفأ من االتفاق بين -2أن أمانة الصندوق حّدثت المرفق و )2(

رة يدة، الفقرة جديد المرحلة الثانية والجدول الزمني الُمراَجع للتمويل وأنّه تّمت إضافة فقدعكس تم
ع ي االجتمافإليه  االتفاق الذي تّم التوّصل يحّل مكان، من أجل اإلشارة إلى أن االتفاق الُمحدَّث 16

 من الوثيقة الحالية؛ 2وارد في الملحق الخامس والسبعين، كما ھو 
عام  لثالثة فيحلة اأن تمديد المرحلة الثانية ال يمنع حكومة البرازيل من تقديم طلب تمويل إلعداد المر )3(

 ، عند االقتضاء؛2020
 

  ة وروكربونيّ كلوروفلالموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو   )ب(
فة من ، المؤلّ أمريكيدوالر  3,575,078، بقيمة 2018للبرازيل وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 

يبي، لليؤندأمريكي  دوالر 183,939 ، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةأمريكيدوالر  2,627,704
  مانيا.لحكومة ألأمريكي  دوالر 76,457زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي  دوالر 686,978و
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  المرفق األول
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للبرازيلمن  لمرحلة الثانيةتوزيع الشرائح المراجعة ل

  النص األصلي

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف

من قدرات استنفاذ  خفيض وفق بروتوكول مونتريال (طنالجدول الزمني للت 1.1
 ال ينطبق 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 األوزون)

 ال ينطبق 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 من قدرات استنفاذ األوزون) الستھالك األقصى المسموح به (طنا إجمالي 2.1
 16,770,000    1,395,000  8,168,396 4,127,704  3,078,900 (اليؤنديبي) الرئيسيّة) للوكالة المنفذة أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  1.2
 1,173,900    97,650  571,788 288,939  215,523 )أمريكي(دوالر  الرئيسيّةتكاليف الدعم للوكالة المنفّذة 2.2
 11,216,697    2,846,383  6,420,039 0  1,950,275 ) للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو)أمريكيلتمويل الموافق عليه (دوالر ا 3.2
 785,169    199,247  449,403 0  136,519 )أمريكيونة (دوالر اتكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتع 4.2
 7,727,273    872,727  1,004,545  3,863,637 686,978  1,299,386  ) للوكالة المنفّذة المتعاونة (ألمانيا)أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  5.2
 860,000    97,129   111,800  430,000 76,457  144,614 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفذة تكاليف الدعم  6.2
 250,000         250,000 المتعاونة (إيطاليا) للوكالة المنفذة ) أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  7.2
 32,500         32,500 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفذة تكاليف الدعم  8.2
 35,963,970   872,727 5,245,928  18,452,072 4,814,682  6,578,561 )أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  إجمالي 1.3
 2,851,569   97,129 408,697  1,451,191 365,396  529,156 )أمريكيتكاليف الدعم (دوالر  إجمالي 2.3
 38,815,539   969,856 5,654,625  19,903,263 5,180,078  7,107,717 )أمريكيالتكاليف الموافق عليھا (دوالر  إجمالي 3.3

)الخط الغامقالنص المقترح (التغييرات في     
 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف
 16,770,000    3,895,000  7,168,396 2,627,704  3,078,900 (اليؤنديبي) الرئيسيّةللوكالة المنفذة ) أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  1.1
 1,173,900    272,650  501,788 183,939  215,523 )أمريكي(دوالر الرئيسيّة للوكالة المنفذة تكاليف الدعم  2.2
 11,216,697   1,000,000  2,000,000 2,846,383  3,420,039   1,950,275 )المتعاونة (اليونيدوللوكالة المنفذة ) أمريكيالتمويل الموافق عليھا (دوالر  3.2
 785,169   70,000  140,000 199,247  239,403   136,519 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفذة تكاليف الدعم  4.2

الموافق عليھا للوكالة المنفذة ) أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  5.2
 7,727,273  872,727   1,500,000 1,004,545  2,363,637 686,978  1,299,386 (ألمانيا)

 860,000  97,129    166,941 111,800  263,059 76,457  144,614 )أمريكيتعاونة (دوالر المللوكالة المنفذة  تكاليف الدعم 6.2
 250,000         250,000 المتعاونة (إيطاليا)للوكالة المنفذة ) أمريكيالتمويل الموافق عليه (دوالر  7.2
 32,500         32,500 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفذة تكاليف الدعم  8.2
 35,963,970 872,727 1,000,000 3,500,000 7,745,928  12,952,072 3,314,682  6,578,561 )أمريكيالتمويل الموافَق عليه (دوالر  إجمالي 1.3
 2,851,569 97,129 70,000 306,941 583,697  1,004,249 260,396  529,156 )أمريكيتكاليف الدعم (دوالر إجمالي  2.3
)أمريكيالتكاليف الموافق عليھا (دوالر  إجمالي 3.3  7,107,717  3,575,078 13,956,321  8,329,625 3,806,941 1,070,000 969,856 38,815,539 

            

 0 969,856 1,070,000 2,837,085 2,675,000 0 5,946,941- 1,605,000- 0 0 الفرق (بما في ذلك تكلفة الدعم)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34 
Annex II 
 

1 
 

 المرفق الثاني
  

ك المواد خفيض استھالواللجنة التنفيذيّة للصندوق المتعّدد األطراف من أجل ت ومة جمھوريّة البرازيل االتحاديةالذي يجب إدراجه في االتفاق الُمحّدث بين حكالنص 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وفق المرحلة الثانية من خطة إدارة اإلزالة

  
 االتفاق الُمبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذيّة في االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذيّة مكانھذا االتفاق الُمحدَّث  يحلّ  .16

 أ: األھداف والتمويل-2المرفق 
 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف

من  ، الملحق ج (طن1موعة المجمواد الجدول الزمني للتخفيض  1.1
 قدرات استنفاذ األوزون) لبروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

ق ، الملح1لمواد المجموعة صى المسموح به قمجموع االستھالك األ 2.1
 من قدرات استنفاذ األوزون) ج (طن

 ال ينطبق 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

الر ) (دو(اليؤنديبي الرئيسيّةللوكالة المنفّذةالتمويل الموافق عليه  1.2
 )أمريكي

3,078,900 0 
2,627,704 7,168,396 

0 
3,895,000 

0 0 0 16,770,000 

 1,173,900 0 0 272,6500 183,939501,7880 0 215,523 )أمريكي(دوالر  الرئيسيّة ةذنفّ موكالة اللتكاليف الدعم ل 2.2
ر ) (دوالالمتعاونة (اليونيدوللوكالة المنفّذةالتمويل الموافق عليه  3.2

 )أمريكي
1,950,275 0 0 

3,420,039 
0 

2,846,383 2,000,000 
1,000,000 0 11,216,697 

 785,169 0 199,247140,00070,000 239,4030 0 0 136,519 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفّذةتكاليف الدعم  4.2
 7,727,273 872,727 1,004,5451,500,0000 2,363,6370 686,978 0 1,299,386 )المتعاونة (ألمانياللوكالة المنفّذةالتمويل الموافَق عليه 5.2
 860,000 97,129 111,800166,9410 263,0590 76,457 0 144,614 )أمريكيالمتعاونة (دوالر للوكالة المنفّذةتكاليف الدعم  6.2
 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 )المتعاونة (إيطالياللوكالة المنفّذةالتمويل الموافَق عليه 7.2
 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500 المتعاونةللوكالة المنفّذةتكاليف الدعم  8.2
 35,963,970 872,727 1,000,000 3,500,000 7,745,928  12,952,072 3,314,682 0 6,578,561 )أمريكيالتمويل الموافَق عليه (دوالر إجمالي 1.3
 2,851,569 97,129 70,000 306,941 583,697  1,004,249 260,396 0 529,156 )أمريكيتكاليف الدعم (دوالر إجمالي  2.3
 38,815,539 969,856 1,070,000 3,806,941 8,329,625  13,956,321 3,575,078 0 7,107,717 )أمريكيالتكاليف الموافَق عليھا (دوالرإجمالي  3.3
 163.16 من قدرات استنفاذ األوزون) بموجب ھذا االتفاق (طنا ى تحقيقھالموافق عل 22-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 51.50 من قدرات استنفاذ األوزون)  عات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طنالتي يجب تحقيقھا في المشرو 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 577.34  من قدرات استنفاذ األوزون) (طن 22-للھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھّل المتبقي 3.1.4
 300.90 من قدرات استنفاذ األوزون)بموجب ھذا االتفاق (طن  اھب الموافق على تحقيق141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 168.80 من قدرات استنفاذ األوزون)  عات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طنب التي يجب تحقيقھا في المشرو141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.2.4
 52.00  من قدرات استنفاذ األوزون) نب (ط141-االستھالك المؤھّل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.00 من قدرات استنفاذ األوزون) بموجب ھذا االتفاق (طن اى تحقيقھب الموافق عل142-للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة  1.3.4
 0.00 ب التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-زالة الھيدروكلوروفلوروكربونإ 2.3.4
 5.60  من قدرات استنفاذ األوزون) ب (طن142-لھيدروكلوروفلوروكربونالمتبقي لاالستھالك المؤھّل 3.3.4
 0.00 من قدرات استنفاذ األوزون) بموجب ھذا االتفاق (طن اى تحقيقھالموافق عل 123-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.00 من قدرات استنفاذ األوزون)  عات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طنالمشروالتي يجب تحقيقھا في  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.30  من قدرات استنفاذ األوزون) (طن 123-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھّل المتبقي 3.4.4
 0.00 من قدرات استنفاذ األوزون) بموجب ھذا االتفاق (طن اى تحقيقھالموافق عل 124-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.00 من قدرات استنفاذ األوزون)  عات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طنالتي يجب تحقيقھا في المشرو 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 7.70  من قدرات استنفاذ األوزون) (طن 124-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھّل المتبقي 3.5.4

      


