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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو الثانياالجتمــــــاع 

 2018 ديسمبر/كانون األول 7إلى  3من  ،مونتريال
 

 

  تايلند: المشروع مقترح
  

  التالي:تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع   
  

  اإلزالة
  

البنك الدولي وحكومة 
  اليابان

  
  البنك الدولي

 األولى) المرحلة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
  )2017(التقرير المرحلي السنوي، تقرير التحقق لعام 

  
  المرحلة الثانية، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة إدارة إزالة

 األولى)الشريحة 

  

  
  التبريد

  

  البنك الدولي 
  
  

 ) التحّول من الهيدروفلوركربون إلى غاز تبريد قائم على البروبانR-
) في تصنيع أجهزة التبريد التجارية في R-600a) واأليزوبوتان (290

 .Pattana Intercool Co. Ltdشركة 
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  )(المرحلة األولى) (البنك الدولي واليابانخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  

  خلفية

فه ال، قدّم تايلندبالنيابة عن حكومة   -1 يةال منفذةالوكالة البنك الدولي بوص نوي مرحليالتقرير ال، رئيس عن  الس
يذ  لة المواد تنف ية من خطة إدارة إزا هائ عة والن ريحة الراب بالش يةبرنامج العمل المرتبط   الهيدروكلوروفلوروكربون

  1(ب). 80/72تمشياً مع المقرر  2017 الهيدروكلوروفلوروكربونية للعاموتقرير التحقق من استهالك المواد 

   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة   -2 ت حكوم لغ ب د عنأ لن ي ا تهالك  ت ا طن 376.18اس نف ت درات اس مواد  األوزون دمن ق ل من ا
ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ة ال ام ي ي ع واد 2017ف م ل ال ل ث ت الم اس ل ط األس الك دون خ ه ت و اس ، وه

للفترة   بونيةالهيدروكلوروفلوروكرالمواد استهالك  1في المائة. ويبين الجدول  59.4الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 
2013-2017.  

  )2017- 2012للفترة 7(بيانات المادة  تايلندالهيدروكلوروفلوروكربونية في اد : استهالك المو1الجدول 
 خط األساس  2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

       طن متري
 13,028.60 5,504.52 7,920.74 10,365.31 11,984.35 11,988.86  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 159.75 118.27 134.66 142.92 136.06 113.47  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 3.41 0 0 0.12 4.41 4.03  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1,865.93 642.66 1352.92 1,817.68 1,830.46 1,817.37  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.81 0 0 0 0  0  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 54.60 5.35 27.73 8.67 39.35 37.64  *225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 15,114.10 6,270.94 9,436.05 12,334.70 13,994.63 13,961.37 (طن متري)يةالهيدروكلوروفلوروكربونالموادمجموع
دروكلوروفلوروكربون من141-الهي في البوليوالتب المتض

  السابقة الخلط المستوردة
53.86 92.29 192.03 117.03 23.45 142.50** 

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 716.57 302.75 435.64 570.09 659.14 659.39  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 3.19 2.37 2.69 2.86 2.72 2.27  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.08 0 0 0.00 0.10 0.09  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 205.25 70.69 148.82 199.94 201.35 199.91  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.12 0 0 0 0 0  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 2.30 0.37 1.94 0.61 1.04 1.66  *225-الهيدروكلوروفلوروكربون

دروكلوروفلوروكربونالموادمجموع ةالهي دراتي (طن من ق
  استنفاد األوزون)

863.32 864.35 773.50 589.09 376.18 927.51 

دروكلوروفلوروكربون من141-الهي في البوليوالتب المتض
  السابقة الخلط المستوردة

5.92 10.15 21.12 12.87 2.58 15.67** 

  .225cb-والهيدروكلوروفلوروكربون 225ca-والهيدروكلوروفلوروكربون 225-تتضمن هذه األرقام استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون *
  .2009و 2007**متوسط االستهالك في الفترة بين 

تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون2017في عام   -3 ب إلى 141-لوروفلوروكربونوالهيدروك 22-، انخفض اس
توياتهما  35.4في المئة و 45.9 يٍ إل ،2013على التوالي في عام في المئة عن مس اس كٍل أس عملية ى ويعود ذلك بش

العديد و 22-نالقائمة على الهيدروكلوروفلوروكربو الهواءأجهزة تكييف  التي تصنّع لجنسياتمتعددة ا شركاتالل حوّ ت
تحّول الشركات والشركات المملوكة محلياً التي تصنّع أجهزة تكييف الهواء والتي تمويلها بموجب المرحلة األولى؛ من 

اعدة بموجب المرحلة  لبديلةب إلى عوامل النفخ ا141-في قطاع الرغاوي من الهيدروكلوروفلوروكربون مع المس
   األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ة من  22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالا ازداد  -4 دم ام  4,038.66في الخ إلى  2015طن متري في ع
يٍ إلى ازدياد الحاجة لخدمة معدات تكييف 2017طن متري في عام  5,733.58 اس كٍل أس ، وتعود هذه الزيادة بش

تهالك 22-الهواء القديمة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا؛ كما وازداد اس

                                                 
االجتماع الثمانين بمبلغ  الهيدروكلروفلوروكربونية فيتمت الموافقة على الشريحة الرابعة (النهائية) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   1

  دوالر أمريكي للبنك الدولي. 186,448دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,663,542
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بب زيادة  2017طن متري في عام  470.3إلى  2015طن متري في عام  187.65يبات من في قطاع المذ وذلك بس
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون هد اس رف وغيرها من أغراض المذيبات. وش تخدامه ألغرض الص في  123-اس

بة  تهالك الهيدروكلوروفلوروكرب 5.9أجهزة تبريد المباني زيادة بنس في قطاع  123-ونفي المئة، في حين بقي اس
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربونمكافحة الحرائق  ؛ 2017إلى  2015معدوماً للفترة من  124-راكداً. وال يزال اس

في تطبيقات المذيبات انخفاضاً بسبب التغييرات في عملية التصنيع  225-ويشهد استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
  هذه المادة. لدى الشركات متعددة الجنسيات التي تستهلك

   تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال تايلندأبلغت حكومة   -5 لتقرير عن اك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب الس
ى مختلفة عن وقد كانت هذه البيانات ، 2017تنفيذ البرنامج القطري لعام  من  7 لمادةاالبيانات المبلغ عنها بمقتض

ح الذي أُجري خ .بروتوكول مونتريال تهالٍك مقدٍّر وفقاً للمس تند بيانات البرنامج القطري إلى اس الل إعداد خطة وتس
ح، تم ا منها لتحقق إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات/تطبيقات مختلفة؛ وخالل عملية المس

ستيراد والتصدير إلى إحصائيات اال 7. واستندت بيانات المادة الهندسية الاألشغ إدارةباستخدام البيانات المتوفرة في 
تناداً إلى بيانات إدارة الجمارك من خالل عملية التحقق الوطنية؛ ويكمن الفرق ا ي في وتم التحقق منها اس اس ألس

يدروكلوروفلوروكربون تهالك في اله يدروكلوروفلوروكربون 354.97( 22-االس  75.2( ب141-طن متري) واله
يدروكلوروفلوروكربون نات البرنامج  20,51( 123-طن متري) واله يا لدولي بتنقيح ب نك ا ح الب طن متري). ونُص
  . 7القطري لضمان اتساقها مع بيانات المادة 

  تقرير التحقق 

تمّرت في تنفيذأن تقرير التحقق أّكد   -6 ص نظام حكومة تايلند اس ادرات  تراخيص وحص ن مالواردات والص
درات قطن من  376.18بلغ  2017 ك الهيدروكلوروفلوروكربون للعاموأن إجمالي استهال الهيدروكلوروفلوروكربون

تنفاد األوزون،  تهالك  هدفقل من أ وقد كاناس تنفاد األوزون 834.84المحدد عند االس موجب ب طن من قدرات اس
  اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الرابعةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

أت   -7 غال  إدارةأنش يةاألش ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كانون  الهندس نظاماً لحص
درت 2013الثاني/يناير  غال إدارة. وأص ية األش تيراد لخمس مواد هيدروكلوروفلوروكربونية  الهندس ص اس حص

تنفاد األوزون لعام  770.2بمقدار  نيع أجهزة تكييف الهواء القائمة على 2017طن من قدرات اس ، ولوائح لحظر تص
اعةBTUوحدة حرارية ( 50,000بقدرة تقل عن  22-الهيدروكلوروفلوروركبون ة للبيع في  2) في الس ص والمخص

. كما أصدرة وزارة االقتصاد حظراً على استيراد معدات تكييف الهواء 2017تموز/يوليه  1دءاً من األسواق المحلية ب
اعة (BTUوحدة حرارية ( 50,000بقدرة تبريد تقل عن  22-القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون  14.5) في الس

  .2018آذار/مارس  31من  كيلوواط) بدءاً 

أو المتضمن في البوليوالت  ب (السائب141-الهيدروكلوروفلوروكربون كما صدر أيضاً حظر على استيراد  -8
تثناء  ابقة الخلط) كعامل نقخ للرغاوي باس ة من أولالس وش تم رقابة . وت2017تموز/يوليه  تطبيقات الرغاوي المرش

من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون ابقة الخلط من خالل تراخيص فب المتض توردة س تيرادي البوليوالت المس  االس
غال  درها إدارة األش يةالتي تص دهالهندس ناعة الرغاوي. ولتج ؛ ويتم رص نب أي ببيوت النظم بدعٍم من جمعيات ص

ةوي غارن تطبيقات المب 141-ون برکوروفلوروکلدرولهيك اهالالستتحّول  وش خاصة  ، ورىخأ تبيقااطلی إ المرش
وف س، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمافي  تكون مشمولةم لتي لا الشركاتفي 

تقدّم إدارة  غالس ية األش ذه له لعم تنظيم ورشل خالن م الفنيةدة لمساعن ايثاورليولبااعة عة صنومجمو الهندس
  .منتججودة ال أن يكون ذلك على حساباستخدام عوامل النفخ غير المواد المستنفدة لألوزون دون  الشركات حول

                                                 
  ) في الساعة تعني وحدة حرارية بريطانية في الساعة.BTUوحدة حرارية ( 2
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درت إدارة   -9 غالوأص ية األش تخدام  الهندس ماح باس أجهزة تكييف الهواء بقدرة تبريد تقل عن تعليماٍت للس
. وثمة حاجة للدعم 32-) في الساعة للتركيب واالستخدام اآلمنين بالهيدروفلوروكربونBTUوحدة حرارية ( 36,000

) BTUوحدة حرارية ( 50,000و  36,000ين الفني من مهندسين مؤهلين لتركيب واستخدام المعدات بقدرة تتراوح ب
تعال في المباني في  تخدم غازات التبريد القابلة لالش اعة. حالياً، ال يمكن تركيب أي وحدات تكييف هواء تس في الس

  تايلند بسبب معايير السالمة.

  التصنيعقطاع 

   قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

بلغ  و عمليات تحّولها.بالفعل  شركة 34، أنجزت لقطاع الرغاويمنح فرعية  يةاتفاق 45من أصل ما مجموعه   -10
طن  583.10 التي أنجزت عمليات عمليات التحّولت کارلشل اقبن مب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيالة زاإجمالي إ

ركات المتبقية  .وزون)ألد استنفادرات اقن مطن  64.14ري (مت تكمل الش بحلول  عملية تحّولهاومن المتوقع أن تس
افية 2018نهاية عام  ركة. وتم توقيع اتفاقية منحة فرعية إض تهلك ) Pattana Intercoolللرغاوي ( ةواحد لش تس

تنفاد األوزون في أ من قدراتطن  0.54 طس ب/اس روع بحلول نهاية عام إنجاز من المتوقع و؛ 2018غس هذا المش
2018.  

م،   -11 ظ ن ت ال ي ع ب ق ووقّ ب ر  Bangkok Integrated Technology (BIT)س ذي وفّ ال
سابقة الخلط إلى 141-الهيدروكلوروفلوروكربون ، على 2010شركة صغيرة في عام  53ب المتضمن في البوليات ال

تطبيقات إال لاتفاقية منحة فرعية لتوفير نظم البوليوالت بعوامل نفخ غير المواد المستنفدة لألوزون إلى تلك الشركات، 
  الرغاوي المرشوشة.

  زة تكييف هواء الغرفقطاع تصنيع أجه

نيع أجهزة تكييف الهواء تم دعمها في المرحلة األولى حتى هذا التاريخ،   -12 ركة لتص رة ش تكملت إحدى عش اس
طن من قدرات  63.51، مما أدّى إلى إزالة  32-عملية تحويل مرافقها إلى المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون

تفاد األوزون ( ، وبدأت اإلنتاج على النطاق التجاري. 22-ن الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري) م 1,154.75اس
  وفقاً لخطط التخلص المتفق عليها. 22-وتم بالفعل تدمير معدات خط األساس القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

ـ مشروعالمن تم االنتهاء   -13 قائمة ال تردديةال الكباسات والذي ينطوي على تطوير Kulthorn Kirby الخاص ب
ات القائمة على ، تكييف الهواءلوحدات  32-على الهيدروفلوروكربون للتبريد التجاري،  R-744و  R-290والكباس

نيع مرفقوتم تحويل  ات أجهزة التبريدم عدتوف س .التص تصنيع  ق فرامل يوتح R-290 التجاري القائمة على كباس
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة ارة إزاإدة طخن لثانية ماحلة رلمافي ري لتجاد ايرلتباأجهزة 

مان اإلزالة المنهجية للهيدروكلوروفلوروكربونذونفّ   -14 اعدة الفنية التالية لض طة المس  22-ت حكومة تايلند أنش
  في تطبيقات أجهزة تكييف الهواء: 32-واالعتماد اآلمن للهيدروفلوروكربون

ناعدعم تّم   )أ( يتين لمرفق  التايلندية اتاتحاد الص ركة في اليابان Daikinبجولتين دراس التي طورت  (الش
تب، 2013عام ألجهزة تكييف الهواء) في  32-القائمة على الهيدروفلوروكربون تكنولوجياال نع ليكس  ومص

تخدام ثقةً كاملةً بن والمحلي أجهزة تكييف الهواء وفهماً  32-التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروكربوناس
سية فنية إلى كوبيالتفاقات نقل التكنولوجيا أفضالً  ، 2014نوفمبر تشرين الثاني/ في ،اليابان في ؛ وجولة درا

بة 32-القائمة على الهيدروفلوروكربون تكنولوجياالللتعرف على تقييم مخاطر  لمكيفات الهواء ذات  بالنس
 ساعة) ؛في الوحدة حرارية  36,000التبريد األكبر (أكثر من  قدرة

 
اعدة إلى تّم    )ب( نّع محلي ألجهزة تكييف الهواء المن 12تقديم المس إبرام اتفاقيات عدم إنفاذ مع لية بهدف زمص

ركة  تخدام التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروركربون Daikinش ين)، الس مجاناً في إنتاجها  32-(الص
ركة 2017ألجهزة تكييف الهواء. وفي عام  طة المس Daikin، أكملت ش نعي أجهزة أنش اعدة الفنية لمص

عت 32-تكييف الهواء المحليين الذين تحولّوا إلى التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروكربون يغة  ووض الص
  النهائية إلجراءات التركيب والخدمة المفّصلة لفنيي الخدمة ؛
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كيل لجنة تّم   )ج( تركة بين اإلدارات مكلفّ دعم تش تراتيجي والدعمتوجيهية مش القانوني  ة بتوفير التوجيه االس
 ؛في تايلند 22-غير القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون تكييف الهواءإلدخال تكنولوجيات 

 
(بدعٍم ماليٍ  2013في عام  32-تقييم مخاطر لمعدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربونأُجري   )د(

غالمن إدارة  ية األش تكين ) لتمالهندس ماح باس غال العامة من الس خدام أجهزة اللجنة التوجيهية وإدارة األش
وحدة حرارية  36,000ها قدرة تبريد ال تتخطى والتي لدي 32-تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون

اعة في المباني. وفي عام  يع قدرة أجهزة تكييف ال2018في الس غال العامة توس  هواء، قررت إدارة األش
 وحدة حرارية في الساعة؛ 50,000إلى  32-القائمة على الهيدروفلوروكربون

 
أنشطة ولجنة التعليم المهني، مدّرب من  150لـ  2017ورشة عمل وطنية لتدريب المدربين في عام تم عقد   )ه(

طة األنش تدريب إقليمية (بالتعاون مع لجنة التعليم المهني) لتدريب موظفيها في خمس مناطق. وزّودت هذه
لة اآل 175أكثر من  ناو بالم قة  ية المتعل تدري على نظريات تكييف الهواء والخبرة العمل بال نة لنظم مدّرب  م

 وصيانتها المالئمة؛ 32-تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون
 

 الهندسيةألشغال تم وضع مواصفات معدات التدريب من قبل اللجنة الفنية التابعة للجنة التعليم المهني وإدارة ا  )و(
ول/اكتوبر ). ويتم استخدام المواصفات الختيار المعدات ومن المقرر إنجازها في تشرين األ2018(أيار/مايو 

قائمة على ب واستخدام وحدات تكييف الهواء ال. فضالً عن ذلك، تم توفير الدعم لوضع أدّلة بشأن تركي2018
 الستخدامها من قبل إدارة تنمية المهارات؛ و 32-الهيدروفلوروكربون

 
المة، وتعديل   )ز( راء وتركيب أجهزة الس ختبار الأداء الطاقة في معهد الكهرباء واإللكترونيات  مختبردعم ش

  .32-أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون

  المشاريع إدارة  دةوح

ي تم توقيعها الدخار بأنشطة لتنفيذ اتفاقات المنح الفرعية التالبنك الحكومي ل، يضطلع موظفو  2018عام في   -15
ل موظفوو .بالفعل يواص اركة في ورش العمل الوطنية والدولية ليكونوا عل البنك الحكومي لالدخار س ى اطالع المش

  .اللجنة التنفيذية التي تصدرها قراراتالالتوجيهية/التقنيات وعلى المبادئ على أحدث 

دارة واستعرضت إدارة األشغال الهندسية ووحدة إدارة المشاريع أهلية الشركات وخطط التخلص وخطط اإل  -16
ر ة في شهطنشألن هذه امء النتهام اتالبيئية الخاصة بها، وقامت بزيارات ميدانية للتحقق من معدات خط األساس. وتم 

ية رتستموف سو. 2018 تموز/يونيوه غال الهندس ائط نامجربذ في تنفي إدارة األش بهدف امة لعاعية وللت متعدد الوس
غازات  مة على رغيد يرلتباالترويج ل قائ ة طخن لی موألاحلة رلمح انجاراز بوإنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما ال

امنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا و يدلفياع طمقاون ويزلتلفل اخالن من لمعنييالمصلحة ب اصحاأ أم
  .فلصحواعة ذاإلواليلية دلتا

التايلندية  التحاد الصناعات ةالتابع PU مجموعة، قامت إدارة األشغال الهندسية بالتعاون مع 2018وفي عام   -17
ولى من خطة ي في إطار المرحلة األبتنظيم ورش عمل بشأن المناولة اآلمنة لتكنولوجيا السيكلوبنتان لشركات الرغاو

  ية.إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المدارس المهن

  مستوى صرف األموال

رين األول/اكتوبركما في   -18 ل ، 2018 تش حتى دوالر أمريكي الموافق عليه  18,108,630مبلغ الـ من أص
رف اآلن دوليدوالر أمريكي  14,509,880( دوالر أمريكي 14,809,892، تم ص ك ال دوالر  300,012و للبن

يتم االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .2على النحو المبيّن في الجدول  )،لحكومة اليابانأمريكي  وس
قديم تقرير عن إنجاز المشروع في وسيتم ت 2018كانون األول/ديسمبر  31المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

  2019.3موعد ال يتجاوز االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 

                                                 
  (ب). 80/72المقرر  3
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دول  د 2الج ايلن ة لت دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ة األولى من خط ة عن المرحل الي : التقرير الم
  (دوالر أمريكي)

  المجموع  اليابان البنك الدولي  الشريحة
 5,120,131 4,817,166302,965 الموافق عليه  األولىالشريحة

 4,053,665 3,753,653300,012 المصروف
 9,706,154 9,706,1540 الموافق عليه  الشريحة الثانية

 8,879,085 8,879,0850 المصروف
 618,803 618,8030 الموافق عليه  الشريحة الثالثة

 379,669 379,6690 المصروف
 2,663,542 2,663,5420 الموافق عليه  الشريحة الرابعة

 1,497,473 1,497,4730 المصروف

 18,108,630 17,805,665302,965 موافق عليه  المجموع
 14,809,892 14,509,880300,012 المصروف

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  السياسات واللوائح

ة   -19 دار حص ه تم إص دولي أن ك ال اد األوزون من المواد  788أبلغ البن تنف درات اس طن من ق
في المئة من خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  85، أي ما يمثّل 2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

  .فيذيةلحد األقصى لالستهالك المسموح به بموجب االتفاق مع اللجنة التنلهدف اووفقاً 

أن الحظر المفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون  -20 يحات بش ائب 141-طلبت األمانة توض ب (الس
وأوضح البنك الدولي أن هذا الفرض يعني فقط تطبيقات رغاوي  .والمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة)

ب في تطبيقات أخرى 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالمرشوشة، وأنه يمكن استخدام رغاوي الالبوليوريثان باستثناء 
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون ابقة اس نوات الس من تقارير بيانات البرنامج القطري للس -بما فيها المذيبات. وتتض

  ب في تطبيقات المذيبات.141

  استخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال

تخ لتقديم على طلببناًء   -21 أن االس يحات بش تعال في لغازات التبريد الدام المحتمل توض  أجهزة تكييفقابلة لالش
 المرتفعة تكلفتهامن هذا القبيل بسبب  تعديالت تحديثيةليس على علم بأي  أبلغ البنك الدولي األمانة بأنه ،المجددةالهواء 

ً والحوادث المحتملة ا ل لقابلة لالشتعاالتبريد ت ازاغاام ستخدالوطنية تحظر السالمة ائح الوأن  .  وتالحظ األمانة أيض
بةاء لهواتكييف ة جهزأفي  ماً المقررين  .لمبانيافي  المرّك ما أن 73/34و  72/17وتدرك الحكومة ت يل  بش عد الت

  .غير قابلة لالشتعال مع بدائل قابلة لالشتعال لغازات التبريدالمصممة  التحديثي للمعدات

  صرف األموال

 الفنيةالمساعدة  مكّونيبشأن كيفية استخدام األموال المتبقية المرتبطة باألرصدة في طلبت األمانة توضيحات   -22
ايعوحدة إدارة و بالنظر إلى أن المقرر المش تلزم االنتهاء من المرحلة األولى بحلول 2(أ) ( 80/72،  كانون ) يس

مبر األول/ تحقة للدفع و. 2018ديس ال تنوي الحكومة طلب و؛ ويتهاتتم تسأبلغ البنك الدولي األمانة أن هناك فواتير مس
روع إلى االجتماع األول في عام تقدّ سلمرحلة األولى ولتمديد  دة بعد  2019م تقرير إنجاز المش وف تعيد األرص وس

اط  3م الجدول . ويقدّ األولىلمرحلة غالق ااالنتهاء من اإلجراءات المالية إل ب النش روفات حس كما االلتزامات والمص
 .2018أكتوبر األول/تشرين  25في 
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  (دوالر أمريكي) 2018تشرين األول/اكتوبر  25: االلتزامات والمصروفات حسب النشاط كما في 3الجدول 
  الصرف  االلتزام الموافق عليه  النشاط

 7,311,514 8,359,9988,110,813 تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
 476,315 702,630702,630 الكباسات
 5,651,941 6,772,9266,432,679  البوليوريثانرغاوي

 447,382 760,060759,356 قطاع التبريد وتكييف الهواء* –المساعدة الفنية 
 34,656 213,016449,330 قطاع الرغاوي –المساعدة الفنية 

 888,084 1,300,0001,300,000  وحدة إدارة المشاريع
 14,809,892 18,108,63017,754,808 المجموع

  * بما في ذلك المكون الثنائي من حكومة اليابان.

 

  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن  -23

ام   )أ( التقرير المرحلي لع ً ب ا ذ علم أخ ة المواد  2017ت ة إدارة إزال ة األولى من خط ذ المرحل عن تنفي
  و ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند الذي قدّمه البنك الدولي

 
ضاً بأن حكومة    )ب( سيقدّمان تقرير عن إنجاز المشروع للمرحلة األولى من  تايلندأن تأخذ علماً أي والبنك الدولي 

ام  اع األول في ع ة إلى االجتم دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال على النحو  2019خط
 .2019(ب) وسيعيدان األرصدة المتبقية بحلول كانون األول/ديسمبر 80/72نصوص عليه في المقرر الم
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  تايلند
  

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

)الثانيةخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   البنك الدولي 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 376.18 2017السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

 2017السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 2.78    1.85 0.67 0.26    123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 78.96   51.73    27.23  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 322.27  0 0 314.25 8.02     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.58   0.58       225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

 943.3 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 927.6 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 708.57 المتبقي: 234.73 موافق عليه بالفعل

 

ما بعد عام  2020 2019 2018 ) خطة األعمالخامسا( 
2020 

 المجموع

 185.70 0.00 61.90 61.90 61.90 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) البنك الدولي

 8,421,055 1,741,699 1,991,352 2,670,988 2,017,016 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 المشروع ) بياناتسادسا(

 ال ينطبق 602.94 602.94 602.94 602.94 834.84 834.84 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 354.7 390.0 400.0 410.0 410.0 788.46

الموافق التمويل 
عليه (بالدوالر 

 األمريكي)

 3,791,077 0 174,545 0 2,116,532 0 1,500,000 تكاليف المشروع البنك الدولي

 265,375 0 12,218 0 148,157 0 105,00 تكاليف الدعم

 3,791,077 0 174,545 0 2,116,532 1,500,0000  إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ
 265,375 0 12,218 0 148,157 0 105,00  تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأإجمالي 

 4,056,452 0 186,763 0 2,264,689 0 1,605,000  إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 

 )2017) طلب التمويل للشريحة األولى (7(
 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي)  الوكالة

 105,000 1,500,000 البنك الدولي
  105,000 1,500,000 المجموع

) كما هو ُمبين أعاله2018الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل  
 

 للدراسة الفردية توصية األمانة:
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة تايلند، قدم البنك الدولي بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   - 24
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4,362,459المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية 

طن  53.22. وسوف يؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة إلى إزالة 4دوالر أمريكي، كما قدمت في األصل 305,372
في المائة من استهالك خط  62من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق هدف خفض 

  . 2023األساس لهذه المواد بحلول عام 

لمطلوبة في هذا اة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولى من المرحلة الثانية من خطة إدار وتبلغ الشريحة  - 25
  األصل. دوالر أمريكي كما قدمت في 133,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,900,000االجتماع 

  حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

روفلوروكربونية قامت اللجنة التنفيذية بالموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو  - 26
 دوالر 18,108,630، بتكلفة إجمالية 2018في المائة بحلول عام  15لتايلند في االجتماع الثامن والستين لتحقيق خفض 

لى النتائج طن من قدرات استنفاد األوزون. وترد نظرة شاملة ع 234.73أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، إلزالة 
  من هذه الوثيقة. 18إلى  7التي تحققت حتى اآلن في الفقرات من 

  الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة 

  االستهالك المتبقي المؤهل في تايلند

المرحلة بد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة طن من قدرات استنفا 234.73بعد خصم   - 27
المجمعة  طن من قدرات استنفاد األوزون المقترحة للمرحلة الثانية من نقطة البداية للتخفيضات 53.22األولى و 

مؤهل للتمويل في الالمستدامة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يكون االستهالك المتبقي من هذه المواد 
  .4طن من قدرات استنفاد األوزون، كما يوضح الجدول  655.23المراحل المقبلة 

  . االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في تايلند4الجدول 

 المتبقي بعد المرحلة الثانية المرحلة الثانية (مقترح) المرحلة األولى نقطة البداية المادة

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 628.32 11,424.07 20.39 370.66 67.86 1,233.82 716.57 13,028.55 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.20 160.00     3.20 160.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.08 3.64     0.08 3.64 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 20.72 188.40 32.83 298.60 151.68 1,378.91 205.25 1,865.91 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.12 1.85     0.12 1.85 ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 cb/ca*   2.30      2.30 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 654.74 11,777.96 53.22 669.26 219.54 2,612.73 927.52 15,059.95 المجموع الفرعي

ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

142.55 15.68 138.10 15.19   4.45 0.49 

 655.23 11,782.41 53.22 669.26 234.73 2,750.83 943.20 15,202.50 المجموع

  .cb225و  ca225و  225-* تشمل الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
  .من إدارة األشغال الهندسية، وزارة الصناعة في تايلند إلى البنك الدولي 2018أغسطس/آب  25خة في حسب رسالة إليكترونية مؤر  4
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  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع

  قطاع تصنيع تكييف الهواء

إلى  9,000السوق الحالية لتكييف الهواء في تايلند قطاع تكييف هواء منزلي بقدرة تبريد تتراوح ما بين تشمل   - 28
إلى  50,000ساعة، وتكييف هواء تجاري خفيف وتكييف هواء تجاري بقدرة تبريد من /BTUوحدة حرارية  50,000

وحدة خفيفة ووحدة تكييف  7,000/ساعة. وبالنسبة للقطاع األخير تم تصنيع حوالي  BTUوحدة حرارية  240,000
 22-من الهيدروكلوروفلوروكربونأطنان مترية  105سنويا. ومن المقدر أنه قد تم استهالك حوالي محليا هواء تجاري 

في إنتاج هذه المعدات. والمعايير الدولية الحالية الستخدام غازات تبريد قابلة لالشتعال وقابلة لالشتعال  2017عام 
وق بدرجة أخف صارمة للغاية للوحدات الكبيرة المحتوية على كميات كبيرة من غاز التبريد. ونظرا ألن الطلب في الس

-R، فإن غالبية المؤسسات المتعددة الجنسية قد استوردت بالفعل غاز 22-قد ابتعد فعال عن الهيدروكلوروفلوروكربون
401A على حين ما زال الصناع المحليين 32-وأجهزة تكييف تجارية خفيفة وتجارية قائمة على الهيدروفلوروكربون ،

  .22-يوفرون وحدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

-بالنسبة لتكييف الهواء المنزلي، تحول السوق بالفعل إلى أجهزة تكييف هواء قائمة على الهيدروفلوروكربون  - 29
. إال أن سوق المستعمل في المناطق الريفية ما زال به طلب على أجهزة تكييف هواء قائمة 2017منذ يوليه/تموز  32

وف يتضاءل هذا السوق تدريجيا ولكنه لن يُزال بالكامل قبل عام بعد تجديدها؛ وس 22-على الهيدروكلوروفلوروكربون
2030.  

فيما يتعلق بسوق تكييف الهواء المنزلي الجديد، ما زال الطلب على أجهزة التكييف ذات العاكس يتزايد؛ وهي   - 30
حدة قائمة على . ونظرا لنجاح إدخال أجهزة تكييف هواء منزلية ذات سرعة واR-410Aغالبا قائمة على غاز تبريد 

، بدأت بعض الشركات متعددة الجنسية بالفعل في إدخال وحدات ذات العاكس قائمة على 32-الهيدروفلوروكربون
  . كما أنه من المتوقع أن يعتمد الصناع المحليون وحدات ذات العاكس في المستقبل.32-الهيدروفلوروكربون

  قطاع تصنيع التبريد

ي المصنعة في تايلند معدات تبريد مستقلة (وحدات ذات وصلة كهربائية) تشمل تشمل معدات التبريد التجار  - 31
ثالجات الفريزر ووحدات العرض وأجهزة حسب الطلب لمحالت البقالة والسوبر ماركت (مثل الغرف الباردة وغرف 

  التخزين بالتجميد، ومخازن النبيذ).

(أيزوبوتان)  R-600aات العرض تدريجيا إلى غاز وقد تحولت الثالجات التجارية الصغيرة المستقلة ووحد  - 32
راما ومعايير السالمة لهذه المعدات أقل صرامة ويمكن غ 150(بروبان) ذلك ألن شحنة غاز التبريد أقل من  R-290 و

غير  R-401Aللصناع المحليين أن يلتزموا بها. وبالنسبة للوحدات األكبر، فقد اعتمد بعض الصناع بالفعل غاز تبريد 
  أ  134-أ والهيدروفلوروكربون 143-والهيدروفلوروكربون 125-قابل لالشتعال (خليط من الهيدروفلوروكربون

  وتستعمل في السوق. R-600a/R290). كما يتم أيضا استيراد معدات تستخدم 3,922ذو إمكانية احترار عالمي تبلغ 

ذات باب واحد إلى  صغيرة الطلب، من نظم وهناك عشر مؤسسات مؤهلة تصنع معدات تبريد تجاري حسب  - 33
  المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات. 5ويقدم الجدول . 22-نظم أكبر، تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون
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  لدى مصنعي معدات التبريد التجاري 22-. استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون5الجدول 

(كجم) 2015 عدد المؤسسات التفاصيل (كجم) 2016  (كجم) 2017   المتوسط (كجم) 

المجموعة األولى: مؤسسات صغيرة 
ن ط  2  و 0.5؛ وما بين 1,000 >بوحدات 

 22-متري من الهيدروكلوروفلوروكربون
  سنويا

6 5,975 5,083 4,325 5,128 

المجموعة الثانية: مؤسسات متناهية الصغر 
طن متري  0.5 <؛ و 1,000 <بوحدات 

  سنويا 22-من الهيدروكلوروفلوروكربون

4 1,919 2,356 1,399 1,891 

 7,019 5,724 7,439 7,894 10 المجموع

  مبردات المباني

طن تبريد مركبة) يتم استيرادها  300غالبية المبردات الكبيرة (مثل وحدات تكييف الهواء المركزي التي تتعدى   - 34
غازات تبريد قائمة على الهيدروفلوروكربون. وهناك مورد واحد فقط يعرض مبردات قائمة وهي في الغالب تستخدم 

يقوم بها  123-؛ إال أن خدمة المبردات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون123-على الهيدروكلوروفلوروكربون
  متعاقدون مستقلون والفنيون العاملون لدى مالكي المبردات.

  مرشوشةالرغاوي القطاع تصنيع 

-تشترى مؤسسات الرغاوي المرشوشة المحلية، باستثناء مؤسسة واحدة، بوليوالت الهيدروكلوروفلوركربون  - 35
ب سابقة الخلط واإليزوسيانات من ستة بيوت نظم؛ ويستورد أحد بيوت النظم بوليوالت 141

  ن الصين.ب سابقة الخلط من بيت نظم لرغاوي البوليوريتان م141-الهيدروكلوروفلوروكربون

يمكن وصف غالبية مؤسسات الرغاوي المرشوشة بأنها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن تقسيمها   - 36
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  1.1أطنان مترية ( 10إلى ثالث مجموعات: مؤسسات ذات استهالك سنوي 

أطنان مترية؛  10طن متري و  2يتراوح ما بين ب أو أعلى؛ ومؤسسات ذات استهالك 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
طن متري. وبالنظر لحجم هذه المؤسسات وطبيعة األعمال، فإنه من الصعب تحديد  2ومؤسسات ذات استهالك أقل من 

 تاريخ البداية لها.

م بوليول قائمة بالترويج لنظ 5أشارت دراسة ميدانية إلى أنه في تايلند، تقوم بيوت النظم المملوكة لغير المادة   - 37
كعامل نفخ، ويمكن أن تتوقف عن بيع النظم القائمة  245fa-والهيدروفلوروكربون 365mfc-على الهيدروفلوروكربون

ب في سياسات شركاتها. أما بيوت النظم المملوكة محليا فإنها سوف تستمر في 141-على الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليوالت سابقة الخلط لقطاع الرغاوي المرشوشة حسب ما تسمح به 141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

   الحكومة.

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي 6يلخص الجدول   - 38

  الرغاوي  في قطاع ب141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. 6الجدول 

 االستهالك المؤهل** (كجم) االستهالك** (كجم) المؤسسات المؤهلة* عدد المؤسسات التفاصيل

  216,343  216,343 5 5 ن متريةأطنا 10المجموعة األولى: أكثر من 
  37,795  52,407 8 10 أطنان مترية 10و  2المجموعة الثانية: ما بين 

  13,436  17,898 58 87 طن متري 2المجموعة الثالثة: أقل من 
  267,574  286,648 71 102المجموع

  * على أساس تواريخ محددة وسجالت شراء البوليوالت.

  .2017-2015** متوسط استهالك 
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  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

يتألف قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من أنواع مختلفة من المنشآت التي توفر خدمات الصيانة للتبريد   - 39
فني، يخصص عملهم لخدمة معدات تكييف  35,000ونظم تكييف الهواء. ومن المقرر أن يوظف القطاع ما يقرب من 

  الهواء المنزلي في ورش رسمية وورش غير مسجلة. وغالبية هذه الورش صغيرة وبكل واحدة فني واحد أو اثنين.

، استهلك 2017لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية عام  22-بعد حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون  - 40
 22-الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة (مثل الهيدروكلوروفلوروكربونقطاع الخدمة أغلب المواد 

-ب). ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون141-والهيدروكلوروفلوروكربون 123-والهيدروكلوروفلوروكربون
الهواء ب كعامل غسيل لنظم التبريد؛ وقد تزايد االستهالك بدرجة كبيرة بسبب زيادة إعداد معدات التبريد وتكييف 141

  في البلد بالرغم من عدم إمكانية قياس الزيادة.

في المائة من إجمالي  83أساسا في أجهزة تكييف الهواء ( 122-وينحصر استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  - 41
في المائة). وهناك اختالفات كبيرة في نسب فشل المعدات  13االستهالك) والتبريد التجاري والغرف الباردة (حوالي 

التي تتم خدمتها حسب مستويات خبرة ومهارة الفنيين. فضال عن ذلك فإن عمر المعدات يؤثر بشكل مباشر على المواد 
سوف يستمر، نظرا  22-الهيدروكلوروفلوروكربونية المستهلكة. ومن المتوقع أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

ة المستعملة. وباإلضافة إلى ذلك فإن إعادة تجديد أجهزة تكييف ألن تايلند بها سوق كبير ألجهزة تكييف الهواء المنزلي
 2017 ال يشملها حظر التصنيع الذي أصدرته الحكومة عام 22-الهواء المنزلية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 22-ربونوهناك أيضا وحدات تبريد تجارية قائمة على الهيدروكلوروفلوروكستمر في المستقبل. تومن المنتظر أن 
  وبدرجة أقل تبريد صناعي ومخازن باردة.

 R-290Aبناء على البيانات المأخوذة من دراسة بدائل المواد المستنفدة لألوزون، كان استهالك   - 42
؛ ومن المتوقع أن يزيد 2015طن متري على التوالي عام  1,148طن متري و  9,289يبلغ  32-والهيدروفلوروكربون
  ستقبل. وتتطلب هذه التكنولوجيات الجديدة نقل التكنولوجيا وإلمام فنيي الخدمة بها.هذا االستهالك في الم

خالل تركيب وصيانة أجهزة التبريد المركزية. ويشهد االستهالك  123-يستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون  - 43
طن من قدرات استنفاد  1.85طن متري ( 92.3في المائة تقريبا، باستهالك قدره  7.6في هذه التطبيقات نموا يبلغ 

  .2017األوزون) عام 

  قطاعات أخرى

ب لعمليات تنظيف المعادن، وتدفق 141-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 470تم استخدام حوالي   - 44
التنظيف في ألواح الدوائر اإللكترونية، وتنظيف العدسات فائقة الدقة. ومستخدمو المذيبات لديهم معرفة محددة ببدائل 

-ب. كما استوردت تايلند أيضا كمية محددة من خليط الهيدروكلوروفلوروكربون141-الهيدروكلوروفلوروكربون
cb/ca 225  لتنظيف المنتجات اإللكترونية وتصنيع أجهزة طبية. 2017عام  

  .123-هناك مصنع واحد فقط ألجهزة إطفاء الحريق المحمولة وينتج أجهزة إطفاء بالهيدروكلوروفلوروكربون  - 45

  أنشطة مقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة استثمارية لتحويل   - 46
مساعدة فنية تنشر ممارسات الخدمة الجيدة تطبيقات التبريد التجاري والرغاوي المرشوشة، وأنشطة تنظيمية، وأنشطة 

في قطاعات التبريد وتكييف الهواء وإدخال بدائل غير مستنفدة لألوزن وذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في 
  تطبيقات تنظيف المذيبات.
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  أنشطة تنظيمية

التجاري من خالل  يهدف العنصر التنظيمي إلى مساندة تحويل قطاع الرغاوي المرشوشة وتصنيع التبريد  - 47
ديسمبر/كانون األول  31فرض حظر على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه القطاعات، بدءا من 

2023.  

  أنشطة في قطاع التصنيع

  الرغاوي المرشوشةتطبيقات 

مؤسسة رغاوي  71تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل   - 48
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  29.43طن متري ( 267.57مرشوشة مؤهلة للتمويل وتستخدم 

ب إلى تركيبات قائمة على الهيدروفلوروأوليفين المخفف. وتشمل التكاليف الرأسمالية 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
الجة نسب أعلى من اإليزوسيانات إلى البوليول، اإلضافية إعادة تهيئة وحدات الرغاوي المرشوشة لتمكنها من مع

وتدريب وتجارب واختبارات، ومساندة المعالجة في الموقع بما في ذلك التخزين مكيف الهواء للبوليوالت سابقة الخلط. 
  ملخصا للتكاليف الرأسمالية اإلضافية.  7ويقدم الجدول 

  (دوالر أمريكي) المرشوشة الرغاوي. التكاليف الرأسمالية اإلضافية لتحويل 7الجدول 

 zd-1233الهيدروفلوروأوليفين عناصر التكلفة
طن متري 2أقل من  طن متري 2أكثر من    

 3,000 3,000 الرغاوي المرشوشةإعادة تهيئة وحدات 
 500 500 *الرغاوي المرشوشةتدريب فريق 

 1,600 800 تجارب واختبارات
 300 300 للهيدروفلوروأوليفين في الموقعمعالجة الخلطات السابقة 

 540 460 %) 10طوارئ (
 5,940 5,060 المجموع الفرعي

 10,000 6,000 تخزين تكييف الهواء

لتوفير خدمات محلية في مختلف  للرغاوي المرشوشةالمنتسبين إلى المؤسسات الرئيسية ولديهم ماكينات  الرغاوي المرشوشة * يشمل فريق 
  أرجاء البلد.

-في المائة بالهيدروفلوروأوليفين 60قدرت تكاليف التشغيل اإلضافية، القائمة على تركيبات مخفضة بنسبة   - 49
(E)zd1233  بلغ مجموع تكاليف التشغيل 4(ج) ( 74/50دوالر أمريكي للكجم. إال أنه بموجب المقرر  5.37بـ ،(

  ملخص مجموع حسابات التكلفة اإلضافية. 8دوالر أمريكي للكجم. ويبين الجدول  5.00اإلضافية المطلوب 

  (دوالر أمريكي) الرغاوي المرشوشة. التكاليف اإلضافية لتحويل 8الجدول 

المؤسسة  التفاصيل
 المؤهلة

المعدات 
 المؤهلة

استهالك 
-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب المؤهل (كجم)141  

تكاليف 
رأسمالية 
إضافية 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
تشغيل 
إضافية 
(دوالر 
 أمريكي)

التمويل 
 المطلوب

التمويل 
 المشترك

 

 79,391 1,446,534 1,081,714 364,820 216,343 53 5 أطنان مترية 10المجموعة األولى: أكثر من 

 63,138 359,969 188.977 220,260 37,795 29 8 أطنان مترية 10و  2المجموعة الثانية: ما بين 

 296,413 134,957 67,179 359,260 13,436 58 58 متريطن  2المجموعة الثالثة: أقل من 

 438,942 1,941,460 1,337,870 944,340 267,574 140 71المجموع

  

  .2023سيتم استكمال المشروع بنهاية يونيه/حزيران   - 50
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  تصنيع التبريد التجاري

الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل عشر مؤسسات مؤهلة تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   - 51
). R-290/R-600aإلى غازات تبريد قائمة على الهيدروكربون ( 22-للتمويل تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريكي وتشمل مضخات فراغية، ومعدات شحن  328,900وقدرت التكاليف الرأسمالية اإلضافية للتحويل بمبلغ 
، وأجهزة كشف التسرب ونظم أمان وتهوية، وتجارب واختبارات وتدريب. وقدرت تكاليف التشغيل غاز التبريد

دوالر أمريكي يتعلق بتكاليف الكباسات وغاز التبريد والمكونات. وقدر مجموع التكلفة  435,383اإلضافية بمبلغ 
  . 9دوالر أمريكي، كما يبين الجدول  764,283اإلضافية بمبلغ 

  التكاليف اإلضافية لتحويل تصنيع التبريد التجاري. 9الجدول 

 )**4المؤسسات المتناهية الصغر ( )*6المؤسسات الصغيرة ( التفاصيل

 البنود
تكلفة الوحدة 
(دوالر أمريكي)

 العدد
المجموع (دوالر 

أمريكي)
تكلفة الوحدة 
 (دوالر أمريكي)

 العدد
  المجموع 

 (دوالر أمريكي)
 2,500 1 2,500 5,000 2 2,500 مضخات فراغية (مرحلتين)

 5,000 1 5,000 7,500 1 7,500 معدات شحن غاز التبريد
 2,000 1 2,000 2,000 1 2,000 أجهزة كشف التسرب

 7,000 1 7,000 15,000 1 15,000 تجارب واختبارات وتدريب
معدات أمان (نظم تهوية مزودة بأربعة 

 أجهزة استشعار)
6,000 1 6,000 5,000 1 5,000 

 2,150   3,550   %) 10طوارئ (
 23,650   39,050   المجموع الفرعي حسب المؤسسة

 94,600   234,300   المجموع الفرعي
 328,900مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 435,383 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية
 764,283 مجموع التكاليف اإلضافية

  كجم 1,891* متوسط استهالك  
  كجم 5,128** متوسط استهالك 

في المائة العتماد  25دوالر أمريكي للكجم للتبريد التجاري بزيادة  15.21على أساس جدوى تكلفة تبلغ   - 52
طن  20في المائة لمشروعات في مؤسسات تستهلك أقل من  40تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة و 

دوالر أمريكي.  176,000لتمويل المطلوب متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تبلغ التكلفة اإلجمالية ل
  دوالر أمريكي إضافي. 588,283وستقوم المؤسسات بتمويل مشترك بمبلغ 

  التبريد قطاع خدمة

طن متري من  363دوالر أمريكي إلزالة  1,760,000قدرت األنشطة في قطاع خدمة التبريد بتكلفة إجمالية   - 53
  وتشمل ما يلي: 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

مدربا على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة اآلمنة للمعدات باستخدام بدائل  60فني و  5,500تدريب   (أ)  
خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك معالجة غازات التبريد القابلة لالشتعال 

  دوالر أمريكي)؛  1,020,000(

أسطوانات االسترداد مجموعات أدوات تدريب شاملة  مركز تدريب لكل واحد ست 12معدات لعدد   (ب)  
  دوالر أمريكي)؛ 360,000ومحطات تفريغ وشحن الغاز، وأجهزة اكتشاف التسرب وأدوات أخرى (

مساندة مؤسسات التدريب لتنقيح برنامج التدريب ومواد تدريب لمؤسسات تدريب الفنيين في تجارة   (ج)  
  أمريكي)؛دوالر  60,000التبريد وتكييف الهواء (
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إدخال وتنفيذ برنامج اعتماد فنيي الخدمة، بما في ذلك إعداد مواد التدريب واالختبار وتوفير الدعم   (د)  
وحدة تدريب من  65مركز تدريب و  12لوحدات التدريب الموجودة في مختلف أنحاء البلد؛ وسيساعد 

  دوالر أمريكي)؛ 50,000(األقاليم في عملية االعتماد. 

ة فنية لممارسات الخدمة الجيدة وخلق الوعي بتكنولوجيات جديدة من خالل اإلعالن والفيديو مساعد  (هـ)  
  دوالر أمريكي)؛ 60,000(

تقييم مستقل ألثر برنامج التدريب على ممارسات الخدمة المتبعة خالل الخدمة، بما في ذلك القدرة على   (و)  
  دوالر أمريكي)؛ 60,000ضغط عالي (ذات  معالجة غازات التبريد القابلة لالشتعال وغازات تبريد

دات أنشطة تمكين لفنيي الخدمة وبائعي قطع الغيار على ممارسات الخدمة الجيدة وبدائل في سوق مع  (ز)  
التبريد وتكييف الهواء؛ وبرنامج توعية المستخدمين ووسائل اإلعالم بالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

موظف جمارك  45بونية وباعتماد تكنولوجيات بديلة؛ وتدريب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر
  دوالر أمريكي)؛ و 120,000جهازا لتحديد غازات التبريد ( 15وإنفاذ على الرصد والرقابة؛ وشراء 

  دوالر أمريكي). 30,000تشكيل فريق فني إلدارة نظام االعتماد (  (ح)  

  قطاع المذيبات

على حين أن اإلزالة الكاملة الستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات ليست مقترحة   - 54
لمعالجتها في المرحلة الثانية، إال أن هناك اقتراح بورش عمل حول بدائل مذيبات التنظيف وأنشطة إيضاحية بسيطة 

  .10دوالر أمريكي كما يبين الجدول  150,000كجزء من أنشطة المساعدة الفنية، بتكلفة إجمالية تبلغ 

  . تكاليف أنشطة قطاع المذيبات10الجدول 

 تكلفة الوحدة  العدد النشاط
(دوالر أمريكي)

تمويل الصندوق المتعدد 
 األطراف (دوالر أمريكي)

ورشة عمل حول استخدامات المذيبات من غير المواد 
 منخفضةالمستنفدة لألوزون وذات إمكانية احترار عالمي 

5 16,000 80,000 

أنشطة للترويج لبدائل من غير المواد المستنفدة لألوزون 
 وذات إمكانية احترار عالمي منخفضة

4 10,000 40,000 

 30,000 15,000 2 جوالت دراسة
 150,000  المجموع

  إدارة المشروعوحدة 

ستتضمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة استثمارية إلزالة   - 55
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المؤسسات الخاصة في قطاع الرغاوي والتبريد، والمساعدة الفنية في قطاع 

. واقترحت هياكل وإدارة المشروع لتسهيل التنفيذوسوف تتطلب جهدا فنيا الخدمة، واإلطار التنظيمي والسياسات. 
لوحدتين إلدارة المشروع، واحدة في إدارة األشغال الصناعية واألخرى في البنك الحكومي لالدخار لتنسيق تنفيذ 

  دوالر أمريكي. 335,000المشروع، والرصد والتحقق السنوي بتكلفة إجمالية 

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة 

قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي سيقوم   - 56
دوالر أمريكي كما قدمت في األصل (باستثناء تكاليف دعم  4,362,459الصندوق المتعدد األطراف بتمويلها بمبلغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون من  53.22. وستؤدي األنشطة المقترحة إلى إزالة 11الة) كما يوضح الجدول الوك
دوالر  6.52في المائة من خط األساس لهذه المواد بجدوى تكلفة شاملة  5.7المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمثل 

  م.غأمريكي/للك
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  ندطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايل. طلب تمويل المرحلة الثانية من خ11الجدول 

 المادة القطاع

 إزالة االستهالك
التمويل المطلوب )2015-2017(

 (دوالر أمريكي)
 جدوى التكلفة

 (دوالر أمريكي/كجم)
 طن متري

طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 25.07 176,000 0.39 7.02 22-الهيدروكلوروفلوروكربون تبريد تجاري
 7.26 1,941,459 29.43 267.57 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون تطبيقات الرغاوي المرشوشة

 4.84 1,760,000 20.00 363.64 22-الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع خدمة التبريد
 4.85 150,000 3.40 30.93 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون المذيبات (مساعدة فنية)

  335,000    المشروع وحدة إدارة
 6.52 4,362,459 53.22 669.16 المجموع

  أنشطة مخطط لها في الشريحة األولى من المرحلة الثانية

الهيدروكلوروفلوروكربونية ) أنشطة إزالة استهالك المواد 2020-2019تشمل خطة تنفيذ الشريحة األولى (  - 57
أكيد تفي مؤسسات التبريد التجاري والرغاوي المرشوشة من خالل ورش عمل حول إجراءات تنفيذ المشروع وعملية 

نية لقطاع فدوالر أمريكي)؛ ومساعدة  997,000التأهل والتوقيع على اتفاقات المنح الفرعية مع المؤسسات األكبر (
ب في  141-أمريكي)؛ وجمع المعلومات بشأن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربوندوالر  743,000خدمة التبريد (

  دوالر أمريكي). 128,000دوالر أمريكي)؛ ووحدة إدارة المشروع ( 32,000قطاع المذيبات (

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند على ضوء استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   - 58
، وسياسات والخطوط التوجيهية للصندوق 5المتعلق بالمرحلة الثانية 80/72تنفيذ المرحلة األولى من الخطة، والمقرر 

المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في استهالك القطاع للمرحلة 
  للصندوق المتعدد األطراف. 2020-2018)، وخطة أعمال الفترة 74/50نية من الخطة (المقرر الثا

  أنشطة مقترحة في المرحلة الثانية

  المؤهل المتبقياالستهالك 

(د)، استعرضت األمانة االستهالَك المتبقي المؤهل للمواد  80/72على ضوء المقرر   - 59
ات استنفاد طن من قدر 376.18البالغ  2017ويمثل استهالك هذه المواد عام الهيدروكلوروفلوروكربونية في تايلند. 

 2020نوات في المائة من خط األساس؛ وباإلضافة لذلك فإن هذه االستهالك في المرحلة الثانية للس 40.6األوزون، 
في المائة  58.8ائة و في الم 60من قدرات استنفاد األوزون على التوالي ( 354.7و  410كما اتفق عليه يبلغ  2023 و

هل المتبقي من أقل من أهداف بروتوكول مونتريال لتلك السنوات). ونظرا لما سبق، اقترحت األمانة أن االستهالك المؤ
د األوزون أطنان من قدرات استنفا 410البالغ  2020المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تعديله حسب هدف عام 

ن من قدرات ط 27.54و  22-ات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدر 382.46وهو يشمل 
. وأشار البنك الدولي إلى أن حكومة تايلند 225 و 123ب و  141-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

  تجري مشاورات بشأن هذا المقترح.

                                                 
عالج مجموع استهالك ) المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف ت1قررت الجنة التنفيذية أن تأخذ علما بأن (  5

طن من قدرات استنفاد األوزون من  20لمرشوشة وحتى المؤهل للتمويل في قطاع الرغاوي ا ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب ي قطاع خدمة التبريد، على أساس أن االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل لتايلند سيتم النظر فيه بعد تقديم طلفالمستخدم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ريخ ال يتعدى آخر اجتماع في لة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيتم تقديمها في تا) المرح2المرحلة الثانية من الخطة؛ و (
  .(د)) 80/72(المقرر  2021عام 
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  د))( 80/72إدراج عنصر قطاع التبريد التجاري والمذيبات (المقرر 

في َعْشر  22-أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون 7طلبت األمانة إيضاحات بشأن ضرورة إزالة   - 60
تهالك في في المائة من إجمالي االس 0.1مؤسسات في مجال التبريد التجاري، مع مالحظة أن االستهالك أقل بنسبة 

ي، وقد يشكل توفير على الهيدروكربون مؤخرا في السوق المحل البلد. وباإلضافة لذلك، يتم إدخال التبريد التجاري القائم
لى الهيدروكربون. منتجات التبريد التجاري القائم على الهيدروكربون بأسعار تنافسية تحديا العتماد المعدات القائمة ع

ا لم تتم مساعدتها إذ R-404Aوذكر البنك الدولي أن هذه المؤسسات قد تعتمد تكنولوجيات قائمة على الهيدروكربون مثل 
لحصول على نصيب مبكر في السوق. إال أنه بعد مزيد ل R-290/R-600aوهي مستعدة العتماد تكنولوجيا قائمة على 

من التشاور، وافق البنك الدولي على سحب هذا العنصر، مع مالحظة أن الحظر المقترح على استخدام 
  التجاري لن يتم تنفيذه في هذه المرحلة أيضا.في تصنيع معدات التبريد  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ع ب في قطا 141-طلبت األمانة أيضا تبريرا لضرورة أنشطة إزالة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  - 61
ب في  141-(د). وذكر البنك الدولي أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 80/72المذيبات، على ضوء المقرر 

، والحد من تزايد الي فإن األنشطة المقترحة الغرض منها توفير المعلومات الفنية بشأن البدائلالمذيبات يتزايد؛ وبالت
ة إزالة (د)، وافق البنك الدولي على إرجاء أنشط 80/72االستهالك. وبعد مزيد من المشاورات وعلى ضوء المقرر 

  ب في قطاع المذيبات.  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  المرشوشةتصنيع الرغاوي قطاع 

 21الحظت األمانة أن بعض مؤسسات الرغاوي المرشوشة كان من الممكن أن تشترى معداتها بعد تاريخ   - 62
رعية والتوقيع . وأكد البنك الدولي أن تأهل المؤسسات سيعاد النظر فيه قبل تقييم المشروعات الف2017سبتمبر/أيلول 

مرحلة جميع البيانات من المؤسسات الصغيرة للغاية في ال على اتفاقات المنح الفرعية. ومع االعتراف بصعوبة
من  التحضيرية، فإن األمانة ترى أنه من األهمية أن يكون هناك سجل واضح للمؤسسات التي تحصل على مساعدة

ى إلدارة الصندوق المتعدد األطراف وتأهلها. ولكي تعالج هذه المشاغل، اقترحت األمانة، مثلما حدث في خطط أخر
قدم البنك الدولي لكل ي(ج) من االتفاق مع اللجنة التنفيذية، أن  7ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبينته الفقرة إزال

صيل حول شريحة تقريرا بشأن القائمة المحدثة من مؤسسات الرغاوي المرشوشة المحققة للحصول على المساعدة بتفا
لتي توقفت عن مد، وقائمة بالمؤسسات التي ظهر أنها غير مؤهلة أو امعدات خط األساس وتكنولوجيا التحويل التي ستعت

ساعدة من الصندوق. ووافق البنك الدولي على هذا النهج؛ وستتم ب بدون م 141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
  إعادة التمويل الذي حصلت عليه المؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة إلى الصندوق.

ت يستهلك معلومات إضافية حول كيفية تنفيذ المشروع، مع مالحظة أن عددا كبيرا من المؤسساطلبت األمانة   - 63
ت بمساندة من أطنان مترية سنويا. وأبلغ البنك الدولي بأن التنفيذ سوف يتم من خالل نهج مجموعة مشروعا 10أقل من 

لميعاد المحدد النظام لتنفيذ المشروع في ابيوت النظم؛ وسيتم تنفيذ إعادة تهيئة معدات الرغاوي المرشوشة من خالل 
  وبكفاءة من حيث التكلفة.

أكد البنك الدولي أيضا توفر نظم بوليول تستخدم تركيبات قائمة على الهيدروفلوروأوليفين من اثنين من   - 64
ن المخفف في )، وأن نتائج المشروع اإليضاحي حول تطبيق الهيدروفلوروأوليفي3(أ) ( 74/20الموردين، وفقا للمقرر 

  سوف تستخدم في تنفيذ المشروع.  6الرغاوي المرشوشة

ناقشت األمانة ضرورة إعادة تهيئة معدات الرغاوي المرشوشة، مع مالحظة أن المعدات يمكن أن تستخدم   - 65
المشروع اإليضاحي بشأن تركيبات الهيدروفلوروأوليفين المخففة. وأشار بدون تغيير في التشكيل على أساس نتائج 

 MDIالبنك الدولي إلى أن إعادة تهيئة معدات الرغاوي المرشوشة أساسي نظرا لتغير نسب البوليول سابق الخلط إلى 
ين المخفف. وكررت ) بتركيبات قائمة على الهيدروفلوروأوليف1.4:1إلى  1:1(ميثيلين ديفينيل ديسوسيانات) (أي من 

                                                 
خفضة من مشروع إيضاحي في بيوت النظم لتركيب بوليول سابق الخلط لتطبيقات رغاوي الرش باستخدام عامل نفخ ذي إمكانية احترار عالمية  6

(THA/FOA/76/DEM/168)  نين.؛ وسيقدم التقرير الختامي في ميعاد ال يتعدى االجتماع الثالث والثما2018وستكتمل بحلول سبتمبر/أيلول  
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األمانة أن نتائج المشروع اإليضاحي الذي أجري لتركيبات الهيدروفلوروأوليفين المخفف في الرغاوي المرشوشة، 
والمعلومات الفنية من الخبراء تشير إلى أن إعادة تهيئة معدات الرغاوي المرشوشة لن تكون ضرورية؛ فضال عن ذلك 

ب والهيدروفلوروأوليفين، فإن نسب البوليول سابق  141-دروكلوروفلوروكربونمع مرور الوقت وبناء على أسعار الهي
غالبا سوف تتغير. وعلى ضوء هذا، تم االتفاق على عدم إدراج إعادة تهيئة المعدات في تكاليف  MDIالخلط إلى 

  التحويل؛ وحذف طلب تمويل تكييف الهواء للتخزين من المقترح.

التجارب واالختبارات وتدريب مستخدمي الرغاوي المرشوشة. وأشار البنك  ناقشت األمانة أيضا تكاليف  - 66
الدولي إلى أن المساندة الفنية والتدريب مطلوبان نظرا للعدد الكبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن بيوت النظم 

المؤسسات. وبالنظر إلى العدد سوف توفر المساعدة الفنية العتماد تكنولوجيا قائمة على الهيدروفلوروأوليفين في هذه 
؛ وتبلغ جدوى التكلفة للتحويل 12الكبير للمؤسسات الصغيرة، تم االتفاق على التكاليف اإلضافية كما يتضح من الجدول 

  دوالر أمريكي للكجم. 6.04

  . التكلفة المتفق عليها لتحويل مؤسسات الرغاوي المرشوشة12الجدول 

المؤسسة  التفاصيل
 المؤهلة

 

 االستهالكإزالة 
  التكلفة المتفق عليها

�(دوالر أمريكي)
  مجموع التكاليف اإلضافية

 (دوالر أمريكي)

طن 
 متري

طن من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

تكلفة 
رأسمالية 

 إضافية

تكلفة تشغيل 
 إضافية

  

أطنان  10المجموعة األولى: أكثر من 
 مترية

5 216.34 23.80 24,000 1,081,714 1,105,714 

 10و  2المجموعة الثانية: ما بين 
 أطنان مترية

8 52.41 5.76 29,000 334,111 363,111 

طن  2المجموعة الثالثة: أقل من 
 متري

58 17.90 1.97 145,000 118,773 263,773 

 1,732,597 1,534,597 198,000 31.53 286.65 71 المجموع

  طن من قدرات استنفاد األوزون من مؤسسات غير مؤهلة للتمويل. 2.1* شاملة استهالك قدره  

  قطاع خدمة التبريد

ناقشت األمانة كيف أن مختلف أنشطة قطاع الخدمة سوف تكمل وتساند األنشطة التي تم تنفيذها في المرحلة   - 67
وشرح البنك الدولي أن األنشطة المقترحة تتعلق بتدريب فنيي األولى، وطلبت معلومات إضافية بشأن التمويل المشترك. 

الخدمة والبدء في نظام االعتماد على المستوى الوطني؛ وأن هذا أمر ضروري لضمان اعتماد بدائل ذات إمكانية احترار 
فنيين عالمي منخفضة بشكل آمن. وسيتم تمويل مشترك ألنشطة التدريب من خالل توفير أماكن للتدريب وإقامة لل

  المتدربين. وسوف يستمر تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ في دعم الرصد واإلنفاذ.

وال تقوم بالترويج أو التشجيع على  73/34و  72/17أشار البنك الدولي إلى أن الحكومة على علم بالمقررين   - 68
ا حذرة بشأن استخدام غاز التبريد القابل إعادة تأهيل المعدات القائمة على الهيدروكربون في البلد. كما أن الحكومة أيض

  لالشتعال لتالفي أي استخدام غير آمن والحوادث المترتبة عليه.

يعالج األولويات المحددة في المرحلة  80/72ترى األمانة أن النهج المقدم لقطاع خدمة التبريد، وفقا للمقرر   - 69
طن من  20. وعلى أساس كمية إجمالية مقدارها 22-روكربونالثانية وأنه سيؤدي إلى إزالة مستدامة للهيدروكلوروفلو
ستتم إزالتها في الخدمة، قدر مجموع التمويل المتفق عليه  22-قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

  دوالر أمريكي. 1,745,555بمبلغ 
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  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

المشروع يمكن أن تنفذ على فترة خمس سنوات وتشمل أنشطة  الحظت األمانة أن أنشطة وحدة تنفيذ ورصد  - 70
دوالر أمريكي،  313,025إلدارة المشروع، والرصد والتحقق. وعلى ضوء ذلك، تم االتفاق على تمويل الوحدة بمبلغ 

  في المائة من مجموع تكاليف المشروع. 9مما يمثل 

  ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزال

دوالر أمريكي  3,791,077بناء على ما تقدم، تم االتفاق على مجموع التكاليف اإلضافية للتحويل قدرها   - 71
ب 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون 31.53طن متري ( 286.65لتحقيق إزالة 

. 13كما يبين الجدول  22-قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربونطن من  20طن متري ( 363.64 و
  دوالر أمريكي للكجم. 5.83وتبلغ جدوى تكلفة المشروع 

  . التكلفة المتفق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند13الجدول 

 المادة التفاصيل
التكلفة المتفق اإلزالةكمية 

دوالر  عليها
 أمريكي

جدوى التكلفة (دوالر 
م)غأمريكي/ك  طن متري 

طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 6.04 286.6531.531,732,597 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون تطبيقات الرغاوي المرشوشة
 4.80 363.6420.001,745,455 22-الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع الخدمة

  313,025  إدارة المشروع والرصد 
Total  650.2951.533,791,077 5.83 

دوالر أمريكي. وسوف تستخدم هذه األموال لتنفيذ أنشطة  1,500,000يبلغ المبلغ المتفق عليه للشريحة األولى   - 72
قطاع الرغاوي المرشوشة في المؤسسات الكبيرة بما في ذلك االتصال وورش عمل التواصل وتنفيذ المشروع؛ والبدء 

اهد في أنشطة قطاع الخدمة الشاملة لتدريب الفنيين ومسؤولي اإلنفاذ، والبدء في عملية االعتماد وشراء المعدات لمع
  التأهيل وتنفيذ أنشطة إدارة المشروع للمرحلة الثانية.

  األثر على المناخ

ألف طن  207,224قد يؤدي تحويل باقي مؤسسات تصنيع رغاوي البوليوريتان في تايلند إلى تحاشي انبعاث   - 73
  .14من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو سنويا، كما يتضح من الجدول 

  التحويل على المناخ. أثر مشروع 14الجدول 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون  طن/سنويا إمكانية احترار عالمي المادة
 (طن/سنويا)

    قبل التحويل
 207,821 286.65 725 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

    بعد التحويل
 597 199.16 3 تركيبات قائمة على الهيدروفلوروأوليفين

 207,224   ألثرا

األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تتضمن احتواء أفضل لغازات التبريد من خالل  سوف تخفض  - 74
المستخدم لخدمة التبريد. وكل كيلوجرام من  22-التدريب وتوفير المعدات، كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.8تصل تقريبا إلى ال ينبعث بسبب ممارسات تبريد أفضل سوف يؤدي إلى وفورات  22-نالهيدروكلوروفلوروكربو
  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
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  التمويل المشترك

بقطاع الرغاوي المرشوشة أن تشمل تمويل مشترك من جانب المؤسسات يمكن ألنشطة المشروع المتعلق   - 75
شمل قطاع المؤهلة، باإلضافة إلى اإلزالة التي تقوم بها المؤسسات غير المؤهلة بناء على خططها الخاصة؛ وسوف ي

الخدمة تمويال مشتركا من المعاهد الفنية ومراكز التدريب، مما يمكن أن يوفر ورش العمل الخاصة بها، وقاعات الدراسة 
  ودعم إلقامة الفنيين خالل التدريب وبرامج االعتماد. 

  للصندوق المتعدد األطراف 2020-2018خطة األعمال مشروع 

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة  3,791,077يطلب البنك الدولي مبلغ   - 76
دوالر أمريكي شاملة  3,869,689إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. والقيمة اإلجمالية المطلوبة وهي 

دوالر أمريكي من المبلغ المحدد في هدف  2,809,667أقل بمبلغ  2020إلى  2018تكاليف دعم الوكالة للفترة من 
  .2020-2018خطة األعمال للفترة 

  مشروع االتفاق

يرد مشروع االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   - 77
  المرفق األول لهذه الوثيقة.المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  - 78

أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)  
س، في المائة من خط األسا 61.8لخفض استهالك هذه المواد بنسبة  2023إلى  2018لتايلند للفترة من 

دوالر أمريكي للبنك  265,375دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,791,077بمبلغ 
  الدولي؛

  أن تأخذ علما بالتزام حكومة تايلند:   (ب)  

 2019في المائة بحلول عام  55.8بخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة   )1(          
  ؛ 2023في المائة بحلول عام  61.8، و 2022عام  في المائة بحلول 57.9و 

ب السائب وفي البوليوالت  141-بأن تفرض حظرا على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون  )2(          
  ؛2023ديسمبر/كانون األول  31سابقة الخلط في جميع تطبيقات الرغاوي بحلول 

لي وطلب شريحة، القائمة المحدثة لمؤسسات أن تطلب إلى البنك الدولي أن يدرج في كل تقرير مح  )ج(  
الرغاوي التي تم التحقق منها للحصول على مساعدة الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة 

ب، والقطاع الفرعي،  141-الثانية، بما في ذلك إزالة استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون
د وقائمة المؤسسات التي ظهر أنها غير مؤهلة ومعدات خط األساس وتكنولوجيا التحويل التي ستعتم

ب بدون مساعدة الصندوق المتعدد  141-و/أو توقفت عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب؛  141-األطراف واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون

ي) من طن متر 5,137.85طن من قدرات استنفاد األوزون ( 298.47درها ضافية قإأن تخصم كمية   (د)  
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهي شاملة التعديل في االستهالك المتبقي المؤهل وفقا للمقرر 

)، وذلك من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل في 1(د) ( 80/72
  تايلند؛ 
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فيذية لخفض استهالك المواد واللجنة التن أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة تايلند  (هـ)  
الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق األول من هذه الوثيقة؛ و

لة، بمبلغ أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة تايلند وخطة تنفيذ الشريحة المقاب  (و)  
  دوالر أمريكي للبنك الدولي. 105,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,500,000
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  متعدد السنواتغير مشروع  –ورقة تقييم المشروع 
  تايلند
  

 المنفذة/الثنائية الوكالة ) عنوان المشروع1(

كغازات  )R-600a) واإليزوبوتان (R-290(أ) التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى البروبان (
 Pattana Intercool Co. Ltdتبريد في تصنيع أجهزة التبريد التجاري في شركة 

 البنك الدولي

 
 وحدة األوزون الوطنية، إدارة األشغال الصناعية، وزارة الصناعة وكالة التنسيق الوطنية

 
 بيانات استهالك مبلغ عنها للمواد المستنفدة لألوزون التي عالجها المشروع آخر 

 )2018، بتاريخ مايو/أيار 2017(بالطن المتري،  7بيانات المادة ألف: 

 المرفق و، المجموعة األولى
 ال ينطبق طن متري

 ال ينطبق طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 )2018، بتاريخ مايو/أيار 2017للبرنامج القطري (بالطن المتري، : البيانات القطاعية باء

 المرفق و، المجموعة األولى
 ال ينطبق طن متري

 ال ينطبق طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل استهالك
 ال ينطبق طن متري

 ال ينطبق الكربون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد
 

 
 .Pattana Intercool Co. Ltd :عنوان المشروع

 أ المستخدم في المؤسسة134-الهيدروفلوروكربون
 8.78 طن متري

 12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-404a المستخدم في المؤسسة  
 1.648 طن متري

 6,463 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-507a المستخدم في المؤسسة  
 0.04 طن متري

 159 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 أ الذي ستتم إزالته من خالل هذا المشروع 134-الهيدروفلوروكربون
 8.78 طن متري

 12,555 متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربونطن 

R-600a الذي سيتم إدخاله  
 3.95 طن متري

 12 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-290 الذي سيتم إدخاله  
 0.00 طن متري

 0.00 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 24  مدة المشروع (بالشهور):

 262,642  أمريكي): المبلغ األصلي المطلوب (دوالر
   تكاليف المشروع النهائية (دوالر أمريكي):

 136,500  تكلفة رأسمالية إضافية: 
 13,650  )%10طوارئ ( 
 33,364  تكلفة التشغيل اإلضافية: 
 183,514  إجمالي تكلفة المشروع: 

 100  الملكية المحلية (%):
   عنصر التصدير (%):

 183,514  أمريكي): المنحة المطلوبة (دوالر

جدوى التكلفة (دوالر أمريكي/كجم) و (دوالر أمريكي/طن متري مكافئ ثاني أكسيد 
 الكربون)

 20.90 دوالر أمريكي/كجم
دوالر أمريكي/طن متري من مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون
14.62 

 16,516  تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
 200,030  للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):إجمالي تكلفة المشروع 

 نعم  حالة التمويل المقابل (نعم/ال):
 نعم  عالمات رصد المشروع مدرجة (نعم/ال):

 للدراسة المنفردة توصية األمانة

  

 اإلزالة (طن متري) التمويل (دوالر أمريكي)  مخصصات خطة أعمال السنة الحالية
 40.0 330,374 (أ)
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة تايلند، قدم البنك الدولي طلبا لتمويل عملية تحويل ثالثة خطوط لتصنيع التبريد التجاري   - 79
إلى اإليزوبوتان  R-507Aو  R404aأ و  134-من الهيدروفلوركربون .Pattana Intercool Co. Ltdفي مؤسسة 

)R-600a) والبروبان (R-290دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  262,642 ) كغازات تبريد، بتكلفة إجمالية تبلغ
 30,000دوالر أمريكي، كما قدمت في األصل. وتمت الموافقة على تمويل التحضير البالغ  18,385الوكالة ومقدارها 

  دوالر أمريكي في االجتماع الثمانين.

أقرب وقت ممكن، وتوافق  وصاحَب الطلب مذكرة من حكومة تايلند تلتزم فيها بالتصديق على تعديل كيغالي في  - 80
على أنه لن يتوفر أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف حتى يتم إيداع وثائق التصديق لدى مقر األمم 
المتحدة في نيويورك، وأن أي كمية من الهيدروفلوروكربون يتم خفضها نتيجة للمشروع تخصم من نقطة البداية، إذا ما 

  .79/45(زاي) و  78/3بموجب المقررات تمت الموافقة على المشروع، 

  استهالك الهيدروفلوروكربون في تايلند وخلفية القطاع

طن متري من المواد  15,667بناء على مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون أُجري في تايلند، تم استهالك   - 81
في المائة  95فقط نحو  3البلد، شكلت مادة (صافية وخليط) مستوردة إلى  12. ومن 2015الهيدروفلوروكربونية عام 

في المائة  67.3في المائة من إجمالي االستهالك بالطن المتري، و   R-410A )59.3من مجموع االستهالك وهي: 
في  22.4في المائة بالطن المتري، و  28.8أ ( 134-بالطن المتري من مكافئ أكسيد الكربون)؛ والهيدروفلوروكربون

 2.7في المائة بالطن المتري، و  7.3( 32-من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)؛ والهيدروفلوروكربون المائة بالطن المتري
غالبا في تصنيع  32-والهيدروفلوروكربون R410Aفي المائة بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). ويستخدم 

أ في الغالب في تصنيع  134-يدروفلوركربونتكييف الهواء وخدمة بعض التبريد وتكييف الهواء، على حين يستخدم اله
  التبريد، وخدمة تكييف هواء السيارات والتبريد وتكييف الهواء، وتصنيع اإليروسوالت.

إن التبريد التجاري من القطاعات السريعة النمو في تايلند. وبالزيادة السكانية والنمو السريع لصناعة السياحة   - 82
ماركت على نطاق واسع، وغرف التبريد الكبيرة والصغيرة، وخزائن العرض األفقية  فيها، انتشر بناء محالت السوبر

والرأسية ذات درجات حرارة متوسطة ومنخفضة، وخزائن تبريد لمحالت البقالة. ويتم تصنيع غالبية هذه المعدات في 
تجاري حسب الطلب للمطاعم تايلند باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية. أما صغار المصنعين لمعدات التبريد ال

. وهناك R404Aأ و  134-ومحالت البقالة والجزارة فيهم يستخدمون في األساس غازات تبريد الهيدروفلوروكربون
الذي سيزال في إطار  22-نسبة صغيرة من المؤسسات ما زالت تصنع األجهزة باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

  خلفية المؤسسة

أجهزة التبريد التجاري المملوكة محليا في  واحدة من أكبر مصنعي .Pattana Intercool Co. Ltdشركة   - 83
تايلند، وهي تقوم بتصنيع خزائن عرض بقدرة تبريد صغيرة، وخزائن عرض رأسية وأفقية، وأجهزة فريزر بدرجات 

  درجة إلى درجتين سيلسيوس، ومعدات السوبر ماركت وغرف باردة. 18-حرارة تتراوح ما بين 

 Pattana Intercoolعين، وخطط لتحويل ثالثة خطوط في مصنعها وبالمؤسسة ستة خطوط تصنيع في موق  - 84
MMC  في موقع واحد في باثومثاني. والموقع الثاني به ثالثة خطوط تصنيع ما زال في مرحلة التخطيط فقط، ولم يتم

تحديد أي منشأة إنتاج بعد. وبهذا المصنع أيضا منشآت إنتاج لمعدات التبريد التجاري القائمة على 
لتحويل تصنيع الرغاوي فيها من  2018. ووقعت الشركة على عقد في أغسطس/آب 22-وكلوروفلوروكربونالهيدر

طن من قدرات استنفاد األوزون) إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان في إطار  0.54ب ( 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
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إنتاج معدات التبريد التجاري القائمة على الهيدروفلوروكربون واستهالك  1يوضح الجدول   - 85
  .2017عام  Pattana Intercoolفي شركة  R-507Aو  R-404Aأ و  134-الهيدروفلوروكربون

  2017عام  .Pattana Intercool Co. Ltd. معدات التبريد المصنعة في شركة 1الجدول 

شحنة غاز التبريد  غاز التبريد الوحدات المعدات
 (كجم/وحدة)

إجمالي شحنة غاز 
 التبريد (طن متري)

أ 341-الهيدروفلوروكربون 10,207 خزائن العرض   0.74  7.50 
أ 341-الهيدروفلوروكربون 2,083 خزائن العرض حسب الطلب   0.60  1.24 

 0.02  4.00   5 معدات تبريد محالت السوبر ماركت
 0.02  4.00   5 غرف باردة

 8.78    12,300 المجموع الفرعي
 R-404A  4.00  1.57 309 أجهزة فريزر

خزائن العرض ذات درجة حرارة 
 منخفضة حسب الطلب

10 R-404A  4.00  0.04 

 R-404A  4.00  0.02 5 معدات تبريد محالت السوبر ماركت
 R-404A  4.00  0.02 5 غرف باردة

 1.65    329 المجموع الفرعي
خزائن العرض ذات درجة حرارة 

 منخفضة حسب الطلب
10 R-507A  4.00  0.04 

 0.04    10 المجموع الفرعي
 10.47    12,639المجموع

  نظرة شاملة على المشروع وطلب التمويل

  معدات اإلنتاج في المؤسسة 2يبين الجدول   - 86

  Pattana Intercool MMC. معدات اإلنتاج في مصنع 2الجدول 

 الكمية المعداتمكونات التصنيع
 7CNC   1جهاز حاسوب للرقابة الرقمية  تصنيع خزائن بألواح معدنية

 1 آلة للقص
 2 آلة للثني

 1 آلة لثني األنابيب
 2 أدوات تجميع ومجموعات ومعدات وحدة تجميع الجهاز

 16 مجموعة مقاييس للضغط تجربة الضغط ومعدات كشف التسرب
 2 اسطوانات غاز النتروجين مزودة بمنظم

 2 أجهزة إلكترونية لكشف التسرب
 30 مضخات فراغية نظام التفريغ

 0 يدويا بقياس الضغط الخلفي شحن غاز التبريد
 15 مقاييس نتروجين وضغط كشف نهائي للتسرب

 5 يدويا (محطات) معدات تعبئة
 1 كباس هواء هواء مضغوط

 1 مجفف هواء

 أ    134-روكربون) كغازات تبريد بديلة للهيدروفلوR-290) والبروبان (R600aتم اختيار اإليزوبوتان (  - 87
ت أنها أقل في التكلفة بالنسبة لتكلفة وذلك ألن لديها إمكانية احترار عالمي منخفضة للغاية، وثب R-507Aو  R-404 و

  يد، وهي متوفرة في السوق. غاز التبريد، وتفي باحتياجات درجات الحرارة وقدرة التبر

من غازات التبريد القابلة لالشتعال ولديها خصائص حرارية فيزيائية تختلف  R-600aو  R-290نظرا ألن   - 88
، ستتم إعادة تصميم النظام الشامل بما فيه المكونات R-507Aو  R-404Aأ و 134-عن خصائص الهيدروفلوروكربون

                                                 
7 machine computer numerical controlCNC:  .(جهاز حاسوب للرقابة الرقمية)  
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  يل وصيانة آمنة للمعدات وفقا لمعايير اللجنة اإللكترونية الدولية والعمليات لضمان إنتاج وتركيب وتشغ
وسوف يؤدي ذلك إلى خفض كمية شحنة غاز التبريد. ويشمل التحويل تصنيع نماذج مبدئية،  8؛1:2015-10-60079

عدة الفنية وإعادة تنظيم عملية اإلنتاج وإجراء تجارب إلنتاج منتجات قائمة على الهيدروكربون. وسيتم توفير المسا
  بخبراء وطنيين ودوليين، بما في ذلك خصائص العناصر واالختيار والمدخالت الفنية للشراء.

ج وتطوير دوالر أمريكي وتشمل إعادة تصميم المنت 298,100تبلغ التكاليف الرأسمالية اإلضافية المطلوبة   - 89
القدرة  ، ومعدات شحن ومنها جهاز شحن فائقدوالر أمريكي) 24,000جهاز نموذجي مبدئي لثماني فئات من المنتج (

 دوالر أمريكي) وأربعة أجهزة 21,000دوالر أمريكي) وست مضخات فراغية ( 85,000وجهازان بقدرة صغيرة (
مة دوالر أمريكي)، واعتماد السال 65,000دوالر أمريكي)، وتجارب واختبارات وتدريب ( 11,000كشف التسرب (

  دوالر أمريكي) وطوارئ. 65,000ومعدات السالمة (

مكونات دوالر أمريكي وتشمل تكلفة الكباسات وغاز التبريد وال 440,163تبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية   - 90
  الكهربائية.

يل على دوالر أمريكي. وتم حساب طلب التمو 738,263تقدر التكلفة اإلجمالية لتحويل ثالثة خطوط بمبلغ   - 91
عتماد الفي المائة  25كيلوجرام من الهيدروفلوروكربون الذي تتم إزالته ويضاف عليه دوالر أمريكي لكل  15.21

رة في المائة نظرا ألن المؤسسة من المؤسسات الصغي 40غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة و 
ن متري، ط 10.47بلغ والمتوسطة الحجم؛ وبناء على هذا وعلى إجمالي استهالك من المواد الهيدروفلوروكربونية ي

سة. يقدم دوالر أمريكي؛ والتكاليف المتبقية اقترح لها تمويل مشترك من المؤس 262,642قدر طلب التمويل بمبلغ 
 19,178طن متري ( 10.47ملخصا للتكاليف. ويبلغ إجمالي كمية الهيدروفلوروكربون الذي ستتم إزالته  3الجدول 

طن  12,555أ ( 134-طن متري من الهيدروفلوروكربون 8.7) وتشمل طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
افئ ثاني أكسيد طن متري من مك 6,463( R-404Aطن متري من   1.65متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، و 

  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). 159( R-507Aطن متري من  0.04الكربون) و 

 Pattana Intercoolلتحويل في شركة . إجمالي تكاليف ا3الجدول 

 المبلغ (دوالر أمريكي)البند
 298,100 مجموع التكلفة الرأسمالية اإلضافية

 440,163 مجموع تكلفة التشغيل اإلضافية
 738,263المجموع (التكلفة الرأسمالية + تكلفة التشغيل)

 475,621 التمويل المشترك من المؤسسة
% مؤسسات صغيرة ومتوسطة + 40+  15.21(طلب التمويل على 

 % لمواد هيدروكربونية* ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة)25
262,642 

 25.09التكلفة اإلجمالية (دوالر أمريكي للكجم)جدوى 

  * أشارت األمانة إلى البنك الدولي إلى أن نهج الحساب هذا ال يتفق وسياسات الصندوق المتعدد األطراف. 

   

                                                 
ن استخدامها كأساس لمساندة معايير اللجنة اإللكترونية الدولية تهتم بتصنيف المساحات التي يمكن أن تظهر فيها غازات قابلة لالشتعال وأخطار أبخرة يمك 8

 االختيار السليم وتركيب المعدات لالستخدام في المساحات الخطرة.
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  األمانة وتوصيتهاتعليقات 

  التعليقات

  التأهل

استعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس السياسات الحالية للصندوق المتعدد األطراف ومقررات اللجنة   - 92
المتعلقين بمشروعات الهيدروفلوروكربون، ومشروعات تحويل مشابهة موافق  79/45(ز) و  78/3 نالمقرراالتنفيذية، 

عليها إلزالة الكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون والمشروعات الموافق عليها إلزالة المواد المستنفدة لألوزون 
  ببدائل قابلة لالشتعال. 

  تهستدامج التكنولوجيا وإمكانية تكرار المشروع وانضو

بناء على طلب لمعلومات إضافية بشأن الهيكل الحالي لسوق معدات التبريد التجاري، أجاب البنك الدولي أن   - 93
؛ ومنتجات R-290و  R-600aو  22-السوق به قطاعين منفصلين: منتجات الهيدروكلوروفلوروكربون

وهو أكبر بكثير. وتم اعتماد تكنولوجيات قائمة على  R-507Aو  R-404Aأ و  134-الهيدروفلوروكربون
الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون على مدى العقدين الماضيين عندما كانت المواد 
الكلوروفلوروكربونية في طور اإلزالة؛ وهذه المنتجات سهلة الخدمة وتكلفتها منخفضة. وحاليا يتم استيراد المنتجات 

من الصين، وتزداد مبيعاتها في تايالند. فضال عن ذلك، ومع سياسة الحكومة لتقييد  R-290و  R-600aالقائمة على 
، واحتمال حظر استخدام هذه المادة في قطاع تصنيع التبريد التجاري في 22-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

احترار عالمي منخفضة، من المتوقع  المستقبل والطلب من مؤسسات الغذاء والمشروبات على تكنولوجيا ذات إمكانية
  أن يتم بسرعة اعتماد معدات تبريد تجاري قائمة على الهيدروكربون.

ورداً على طلب إيضاح بشأن التزام المؤسسة نظرا ألنها تقترح أن يكون لديها مصنع جديد لتصنيع معدات   - 94
 R-290و  R-600aواثقة من أن منتجات  Pattana Intercoolالتبريد التجاري، أشار البنك الدولي إلى أن شركة 

والهيدروفلوروكربون. وبالرغم من وجود  22-سوف تحل محل معداتها الحالية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
خطة إلنشاء موقع ثاٍن في السنوات األولى إلى الثالثة القادمة وأن المنشأة الجديدة من المتوقع أن تعد ككيان قانوني 

 Pattanaفإن التفاصيل الفنية والتشغيلية لتوسيع المصنع لم يتم االنتهاء منها بعد. وسوف يؤخذ نجاح تحويل منفصل، 
Intercool التجاري اآلخرين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  وصناع التبريد

  نشأة الجديدة المقترحة.الهيدروكلوروفلوروكربونية في االعتبار عند اختيار التكنولوجيا في الم

وحدة سنويا، شاملة  12,000أ يبلغ  134-الحظت األمانة أن إنتاج المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون  - 95
فإن عدد المعدات  R-507Aو  R-404Aأ. وفي حالة  134-بعض المعدات كبيرة السعة قائمة على الهيدروفلوروكربون

. وفضال عن ذلك، ونظرا ألن معدات التبريد التجاري القائمة على الهيدروكربون جديدة في السوق 500المنتجة أقل من 
جراما للوحدة للبيع في السوق  150المحلي وأن معايير السالمة الدولية الحالية تسمح ببيع معدات تبريد تجاري بأقل من 

للتحويل في هذا  R-507Aو  R-404Aعلومات حول لماذا أدرجت المعدات التي تستخدم المفتوح، طلبت األمانة م
المشروع، مع مالحظة أن هذا الحجم المنخفض لإلنتاج لن يؤدي إلى تكلفة رأسمالية إضافية وتكلفة تشغيل إضافية كما 

لة لالشتعال بشكل كبير يمكن (ز) وأن إنتاج وبيع المعدات ذات شحنة غاز تبريد قاب 78/3هو مطلوب بموجب المقرر 
  أن يواجه مشاغل أمنية في االستخدام في السوق.

كجم من غاز التبريد يمكن أن تستخدم في معدات  1.5أجاب البنك الدولي أن المعدات ذات شحنة تصل إلى   - 96
ا للمعدات ذات السعة التبريد التجارية مع الضمانات الضرورية، وأنهم ال يتوقعون صعوبات كبيرة في اعتماد تكنولوجي

األكبر. وعلى حين تدرس الحكومة رقابة معدات التبريد التجاري القائمة على الهيدروفلوروكربون، فإنه من المبكر 
تماما اتخاذ أي التزام في هذه المرحلة. فضال عن ذلك، اقترح البنك الدولي أن تحويل الوحدات الكبيرة إلى الهيدروكربون 

ات األعلى من االنبعاثات. وكررت األمانة أن مشاغل السالمة المتعلقة باستخدام معدات بشحنات يمكن أن يخفض المستوي
عالية من غاز التبريد، بالمقارنة بالمعدات األصغر حيث سهولة االستخدام تساندها المعايير المعتمدة. وبعد مشاورات 
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التفاق على أنه سيتم النظر في تحويل خط واحد ينتج (ز)، تم ا 78/3بشأن احتياج التحويل لمنتجات مختلفة وفقا للمقرر 
جراما للوحدة في هذا  750وحدات تبريد تجاري قائمة بذاتها بمستويات شحنة غاز تبريد الهيدروفلوروكربون أقل بـ 

جراما فلن يغطيها هذا المشروع؛ وسوف يوفر  750المشروع؛ أما الخطوط التي تنتج منتجات أخرى بشحنة تتخطى 
  (ز) ويؤدي إلى تحويل مستدام في خط اإلنتاج. 78/3نهج المعلومات المطلوبة بموجب متطلبات المقرر هذا ال

  التكاليف المقترحة

قامت األمانة باستعراض تفصيلي لتكاليف المشروع على أساس معدات خط األساس الحالي واحتياجات   - 97
أعاله  3لجدول دمة لحساب التمويل المطلوب الواردة في االتحويل. وأوضحت األمانة للبنك الدولي أن المنهجية المستخ

منشآت الشحن ال تتفق والخطوط التوجيهية. وبعد مناقشات تفصيلية بشأن التكاليف المتعلقة بتعديالت خط التجميع، و
الشحن  معداتلوالتجارب، وتكاليف التحقق والتكاليف المتعلقة بالمساعدة الفنية، تم االتفاق على التمويل المشترك 

التفاق على ادوالر أمريكي) ولم يكن هذا قد اعتبر تكلفة إضافية مؤهلة ألنه لم يكن ضمن خط األساس. وتم  50,000(
دات السالمة أن تكون التكاليف الشاملة إلعادة تصميم خمس فئات للمنتجات وتعديل خط التجميع ومنشآت االختبار ومع

 150,150مبلغ بلى أساس ما تقدم، تم تقدير التكلفة الرأسمالية اإلضافية دوالر أمريكي. وع 136,500وتكاليف التحقق 
  في المائة للطوارئ).  10دوالر أمريكي (شاملة 

وعلى أساس استعرضت األمانة تكلفة التشغيل اإلضافية لغازات التبريد، والكباسات والمكونات الكهربائية.   - 98
والمعلومات من خبراء فنيين حول تلك التكاليف، تم تقدير تكلفة التشغيل المعلومات المتاحة بالنسبة لمشروعات مشابهة 

)؛ 9(ج) ( 74/50دوالر أمريكي وفقا للمقرر  33,364دوالر أمريكي. ومن هذا المبلغ طلب  94,257اإلضافية بمبلغ 
  وسيتم تمويل الباقي باالشتراك مع المؤسسة.

-طن متري من الهيدروفلوروكربون  8.78والر أمريكي إلزالة د 183,514بلغ إجمالي التمويل الموافق عليه   - 99
دوالر أمريكي للكجم، كما يلخص  20.90طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) بجدوى تكلفة  12,555( 9أ 134

  . وهذا الخفض المذكور أعاله في انبعاث مكافئ ثاني أكسيد الكربون ال يشمل أثر كفاءة الطاقة لعملية التحويل.4الجدول 

  .Pattana Intercool Co. Ltdي في شركة . التكاليف الموافق عليها لتحويل تصنيع التبريد التجار4الجدول 
 التكلفة (دوالر أمريكي) الوصف

 150,150 التكاليف الرأسمالية اإلضافية
 33,364 تكاليف التشغيل اإلضافية

 183,514 مجموع التكاليف اإلضافية
  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 12,555(طن متري  8.78 أ التي ينبغي إزالتها 134-كمية الهيدروفلوروكربون

ف (ز) هو اكتساب خبرة في التكالي 78/3الحظت األمانة أن الغرض من تنفيذ مشروعات بموجب المقرر   - 100
ونية. وعلى أساس الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية التي يمكن أن ترتبط بإزالة المواد الهيدروفلوروكرب

الرأسمالية  المتاحة عند االستعراض، ترى األمانة أن التكاليف الموافق عليها هي أفضل تقدير للتكاليفالمعلومات 
لخصائص المحددة اإلضافية الشاملة للتحويل؛ إال أن هذه التقديرات يمكن أن تتغير عندما تتوفر معلومات أخرى ووفقا ل

  ابقة.سوع على المستويات المقترحة أعاله لن يشكل للمؤسسة. وبالتالي تعتبر األمانة أن الموافقة على المشر

  2020-2018أعمال  ةخط

دوالر  330,374للصندوق المتعدد األطراف بقيمة تبلغ  2020-2018يرد هذا المشروع في خطة أعمال   - 101
تعديل  عدطن متري من الهيدروفلوروكربون. والحظت األمانة أنه ب 40أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة، إلزالة 

  دوالر أمريكي أقل مما ورد في خطة األعمال. 134,014التكاليف، يكون المقترح 

   

                                                 
 .1,430 غأ تبل134-إمكانية االحترار العالمي للهيدروفلوروكربون 9
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  - 102

 ) واإليزوبوتان R-290مقترح مشروع التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى البروبان (  (أ)  
)R-600a كغازات تبريد في تصنيع أجهزة التبريد التجاري في شركة (Pattana Intercool Co. 

Ltd في إطار مناقشاتها لمشروع الهيدروفلوروكربون القائم بذاته المقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين ،
(ز)، كما تم وصفه في الوثيقة الخاصة بالنظرة الشاملة على المسائل التي حددت  78/3بموجب المقرر 

  ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31)في استعراض المشروع 

 183,514موافقة على مقترح المشروع الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ الموافقة أو عدم ال  (ب)  
دوالر أمريكي للبنك الدولي على أساس أنه  16,516دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  إذا ما تمت الموافقة على المشروع:

صديق من حكومة تايلند لدى المودع في مقر لن يتاح أي تمويل إضافي حتى يتم إيداع صك الت  )1(           
  األمم المتحدة في نيويورك؛

طن متري من مكافئ  12,555أ ( 134-طن متري من الهيدروفلوروكربون 8.78أن يتم خصم   )2(           
ثاني أكسيد الكربون) من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة للمواد 

  الهيدروفلوروكربونية عندما يتم تحديده؛

شهرا من تحويل األموال إلى البنك الدولي وأن يقدم  24أن يتم استكمال المشروع في غضون   )3(           
  شهر من اكتمال المشروع ويحتوي على معلومات بشأن:تقريرا نهائيا شامال في غضون ستة أ

التكاليف الرأسمالية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما في ذلك تلك التي   أ.                         
  لم تمول في إطار المشروع؛

  تكاليف التشغيل اإلضافية؛  . ب                        

أي وفورات محتملة تتحقق خالل عملية التحويل والعوامل ذات الصلة التي سهلت   . ج                        
التنفيذ (مثل إذا ما كان أي معدات مشتراة و/أو تم تركيبها أو لوازم قد مرت من خالل 

  عمليات عطاء/مناقصة وتفاصيل أخرى)؛

نيعها وأي سياسات متعلقة بذلك تتخذها تغيرات في كفاءة الطاقة للمنتجات التي يتم تص  . د                        
  الحكومة؛

  معلومات بشأن تنفيذ العنصر الخاص بالخدمة حيثما تنطبق؛ و  . هـ                        

أن أي مبالغ متبقية ستتم إعادتها للصندوق المتعدد األطراف في ميعاد ال يتعدى سنة واحدة بعد   )4(           
  تاريخ انتهاء المشروع.
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  األولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف تايلند حكومة اتّفاق بين  مشروع
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" تايلند  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 354.74ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع فضال في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 
راف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األط3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

(االستهالك المتبقي  3- 6-4و 3- 5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3- 2- 4، و3-1- 4 فوفالص المستوى المحدد لكل مادة في
 ).للتمويلالمؤهل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

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

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها امج القطرية البر تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليها سابقا يزيد عن من الشريحة 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .حالة الشريحة األخيرة اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. ةالمحددالسابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 غييرات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق الت

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

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليها؛

حدد أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سي )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت
 ؛االتفاق وفقا لذلكبموجب هذا 

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

دروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهي  )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
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دة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ ) ال تحصل على أي مساع2007أيلول 
 السنوية؛

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوية الفنية للتطبيق من الناح

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

لمعايير ائح واتقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي 
بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي سب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرح

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  .هذا االتفاق في إطار األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

عنه أو نيابة  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  البنك الدوليوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة الرئيسية") 
 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج وق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم إطار برامج الرصد والتقييم للصند

 المشاركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
رد دور يو(ب).  5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2التذييل  من  2-2الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن  .11
لى أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه ع-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

نة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للج
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 
. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل
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ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 
تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

تنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة ال
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتالتفاق للتعديل على أساس أي لن تخضع عناصر تمويل هذا ا .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا  االطالع عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،بنوع خاصو

 االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة تمام، فسيرجأ إ7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

اق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتف .16
 .األطراف
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  ذييالتالت
  ألف: المـواد -1التذييل 

نقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة
  التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد 

 األوزون)
 716,57 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3,2 األولى جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0,08 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 205,25 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0,12 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,3 األولى جيم  225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 927,52    المجموع الفرعي

 15,68 األولى جيم  ليوالت سابقة الخلط المستوردةب الوارد في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 943.2 المجموع

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   

  .2018ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 
 حكومة تايلند.من طرف موافقة ال** إلى أن تأتي 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
قدرات من المجموعة األولى (أطنان 

 استهالك األوزون)

 غير متوفر 602,94 602,94 602,94 602,94 834,84 834,84

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، 

قدرات من المجموعة األولى (أطنان 
 استهالك األوزون) 

 غير متوفر 354,74 390,0 400,0 410,0 410,0 788,46

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1
) (دوالر البنك الدوليالرئيسية (

 أمريكي)

1.500.000 0 2.116.532 0 174.545 0 3.791.077 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

105.000 0 148.157 0 12.218 0 265.375 

(دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1
 أمريكي)

1.500.000 
 

0 2.116.532 0 174.545 0 3.791.077 

 الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  3.2
 (دوالر أمريكي) 

105.000 0 148.157 0 12.218 0 265.375 

(دوالر  إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3
  أمريكي)

1.605.000 0 2.264.689 0 186.763 0 4.056.452 

 20,00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 314,11  **من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 382,46  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (لمتبقي الوارد المؤهل ا 22-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.1.3
 0 األوزون) نفادوجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استالمتفق على تحقيقها بم 123-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1
 0 األوزون) استنفادقة موافق عليها (أطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات ساب 123-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.2.2
 3,20 األوزون) نفادات استأطنان قدر( 123-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3
 0 األوزون) استنفادوجب هذا االتفاق (أطنان قدرات المتفق على تحقيقها بم 124-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.3.1
 0,08 **األوزون) استنفادقة موافق عليها (أطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات ساب 124-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.3.2
 0 األوزون) نفادستا(أطنان قدرات  124-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.3.3
 31,53  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1
 151,68  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2
 22,04  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (مؤهل المتبقي ب الوارد ال141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.3.3
استنفاد  من قدراتباألطنان (ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق فب الوارد 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

  األوزون)
0 

 15,68  **وزون)من قدرات استنفاد األباألطنان (ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.4.3
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 142اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.1
 0,12  **ون)من قدرات استنفاد األوزباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الوارد المؤهل المتبقي 142-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.5.3
 0 األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ج ب  225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.6.1
 0 األوزون) استنفادأطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (ب  ج 225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.6.2
 2,3 األوزون) نفادأطنان قدرات است( ج ب 225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.6.3
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  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن [األول/الثانيٍ]اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.-2ل ـالتذيي

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 خمسة أجزاء: سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  كنتيجة المزالةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األت والتحديات المتصلة بالتقرير الضوء على النجاحات والخبراأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيرلتغييراتوما يبرر هذه امن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من هذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 
ى (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إل5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

لبيانات الواردة في الخطة حسب السنة ؛ وستقدم االمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف دم تفسيرا لهاعلى الخطة الشاملة وأن يق بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 
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  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  والخطط: متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد  اتفاق ألف في كل-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا
  للتحقيق المستقل.

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 
 عةالصنا لوزارة عالتاب) الوطنية األوزون وحدة( مونتريال بروتوكول لتنفيذ التايلندي الوطني االتصال مركز .1

 طةأنش جميع ذلك في بما تايلند، في لألوزون المستنفدة إلزالة المواد الشامل البرنامج وتنسيق إدارة عن المسؤول هو
 . جيم لمرفقمن ا )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( األولى المجموعة مواد في تتحكم اإلزالة التي وتدابير

 ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا خطط إدارة تعارومش إدارة دةحاالتفاق  و هذا ذتنفيو بإدارة ضطلعستو
 .نيةوطلا وزونألا دةحو ةطلسل رةمباش تخضع لتيا
 
 وادلما لةإزا خطط إدارة تعارومش إدارة دةحو لخال نم صناعةلا وزارة ونستتعا .2
وتنسق  يةدايلنلتا ركللجما لعامةا دارةإلوا لماليةا وزارة مع نيةوطلا وزونألا دةحوونية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 اخيصلتر السنوية تالطلبا واستعراض يها؛عل قابةرلوانية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما رادستيا ماظن ذلتنفيمعهما 
للمواد  السنوية االستيراد حصص ونشر وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ تصدير/استيراد

 .2023 إلى نهاية 2019 للفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 
 دارةإ وحدة تقوم سوف االتفاق، تنفيذ في المحرز التقدم وتقييم رصد في الصناعة وزارة ولمساعدة .3

 :يلي بما الوطنية األوزون ووحدة المشروعات
 

 البيانات عجمي ويتتبع يجمع الذيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   إدارة معلومات نظام تحديث  )أ(
المواد ( ولىاأل المجموعة جيم، المرفق مواد باستيراد فيما يتعلق المطلوبة والبيانات الصلة ذات

 سنوياً؛ ،)الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 ردة؛المستو للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفعلية بالكمية المتعلقة البيانات تحديث  )ب(
 

 بالتعاون عنها، واإلبالغ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مشروع غير استيراد حاالت أي رصد  )ج(
 الجمارك؛ إدارة مع

 
 طريق عن الطلب جانب في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المحرز التقدم رصد  ) د(

 الفرعية؛ المشاريع تنفيذ على المباشر اإلشراف
 
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق شروعاتنظام معلومات إدارة م صيانة  ) ه(

 هذه المواد؛ تستهلك التي الفرعية والمشاريع بالمنشآت
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 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ عن دورية مرحلية تقارير إعداد  ) و(
 يها؛عل المالية ووزارة الجمارك إدارة المواد إلطالع المتحققة في إزالة هذه واإلنجازات

 
ً  الشرائح المتعلقة بتنفيذ والخطط التقارير إعداد  ) ز(  ألف؛-2 التذييل في الوارد للجدول وفقا
 
وما  األخرى الحكومية السلطات أو الصناعة وزارة تقتضيه ما حسب األخرى الرصد تقارير إعداد  ) ح(

ر   الرائدة؛ الوكالة مع بالتنسيق األطراف، وذلك متعدد للصندوق التنفيذية اللجنة يقتضيه مقرَّ
 
الخطة من وجهة السالمة  هذه إطار في بها المضطلع الصلة ذات األنشطة جميع القيام باستعراض  ) ط(

 .والوجهة التقنية
 

 امة للجماركواإلدارة الع خليةدالا وزارة( يکةرلشا ميةولحکا األجهزة بجان لیإ صناعةلا وزارة ونستک .4
 قابةرلا ربيدات ءساوإر روعاتلمشا إدارة دةحو تبياناو ريرتقا جعةرام نع لةؤومس) رالستثماوا طيطلتخا ووزارة

  ق.تفاهذا االل فقاًو تلتخفيضاوإجراء ا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما قبةرام لتسه لتيالعامة ا لسياسةوا
  
 

  الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور  -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون  .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 ؛بالبلد

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4التذييل  بما يتمشى معالشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  وخطط السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
 ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ -4المحدد في التذييل 

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف   (و)
رير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقا

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 
  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)
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لية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغي  (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
 معنية؛الالرئيسية منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   )ك(

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

متصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة ال  )م(
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـلما جاء بالفقألف، وفقا -1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
عن  اأمريكي ادوالر 147,14من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كّل كيلوغرام 
، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

. ويمكن النظر في تدابير إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها
 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

  


