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  ةـإضاف

 مقترح مشروع األردن

  :تصدر هذه الوثيقة من أجل

  .ورقة تقييم المشروع بصيغتها الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة إضافة •

  :يلي بما 17عن عنوان ونص الفقرة  االستعاضة •

  اإلزالة المعجلة

طلبا من حيث المبدأ لإلزالة  ،حسبما قدمت ،تضمنت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  -17
طة تقديم خطط قطاعية في وقت الحق بموجب هذا االتفاق تكون جزءا من خ بنيةالمعجلة وما يرتبط بها من تكاليف، 

أن هذا المفهوم ال يسمح بتحديد التكاليف بوأبلغت األمانة اليونيدو . إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
أشارت إلى أن طلب المرحلة األولى  وأبلغت األمانة اليونيدو أيضا أن اللجنة التنفيذية. اإلضافية وبالتالي غير مناسب

في حالة البلدان  2015لوروفلوروآربونية ينبغي أن يتعلق بخطوة التخفيض لعام من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآ
 واتفقت. ذات حجم االستهالك المنخفض وأن اللجنة التنفيذية لم تشر إلى أن اإلزالة المعجلة ستحصل على تمويل

إدارة إزالة المواد  أن ترآز المرحلة األولى من خطة على الوآالة الرئيسية، وهي اليونيدو، واللجنة التنفيذية
، ولكن ستبلغ اللجنة التنفيذية 2015خطوة التخفيض لعام لالهيدروآلوروفلوروآربونية على تحقيق األردن لالمتثال 

السماح للبلد بتقديم المرحلة الثانية من الخطة  وسيكون للجنة التنفيذية خيار. بنية األردن طلب تمويل لإلزالة المعجلة
بأن تصل نسبة في وقت مبكر، بما في ذلك جميع المعلومات الالزمة لتقييم التكاليف اإلضافية المؤهلة ومع التزام 

  .في المائة من خط األساس أو أقل 2.9 إلى 2019خفض االستهالك بحلول عام 
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  أولوية قطاع تكييف الهواء

خطة آبر من المرحلة األولى من الجزء األتمثل طة القطاعية لقطاع تكييف الهواء التي الخ الدولي أعد البنك  -18
والحظت األمانة أن خط أساس . إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وسينفذها بوصفه الوآالة المتعاونة

درات استنفاد األوزون وأن خطوة التخفيض طن من ق 82.8 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في األردن
؛ 2014طن من قدرات استنفاد األوزون بنهاية عام  8.3تتطلب أن يخفض البلد استهالآه بكمية قدرها  2015لعام 

اإلزالة المتبقية التي يتعين وطن من قدرات استنفاد األوزون  8.1وإضافة إلى ذلك، فإن اإلزالة الممولة بالفعل تبلغ 
طن من قدرات استنفاد األوزون إضافة إلى الزيادة التي يمكن أن  0.2ال تبلغ إال  2014حلول نهاية عام تحقيقها ب

 ومن شأن الخطة المقترحة لقطاع تكييف الهواء أن تؤدي إلى االستعاضة عن. 2012و 2010بين عامي  يشهدها البلد
طن من قدرات  0.7و 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 15.5 آمية إضافية قدرها

طن من قدرات  16.1ب، مما يؤدي إلى مجموع تخفيض قدره 141- استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون
  .ئة من خط األساسفي الما 29.2المشروع الموافق عليه بالفعل، تصل هذه الكمية إلى  ومع. استنفاد األوزون

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على وصف لقطاع الرغاوى مع تقدير وتشتمل وثيقة   -19
طن من قدرات استنفاد  17.3) في المجموع(لالحتياجات من التمويل، وتبين أن استهالك أآبر خمس شرآات يبلغ 

وأشارت األمانة إلى أنه في حالة تقديم األردن لمشروع إلزالة . ب141-األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون
إلزالة الممولة بالفعل سيؤدي ذلك مع اب واالستعاضة عنه في أآبر خمس شرآات، 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

أن هناك ومن حيث التكاليف، تشير تقديرات اليونيدو إلى . ة من خط األساسفي المائ 30.7إزالة ما مجموعه إلى 
في قطاع الرغاوى، وهو تقدير يتسق بشكل حاجة إلى مليون دوالر أمريكي إلجراء التحويل في أآبر خمس شرآات 

في قطاع تكييف والتمويل المطلوب لنفس المستوى تقريبا من أطنان قدرات استنفاد األوزون . عام مع تجارب األمانة
يشمل  لنأنه على الرغم من أن مشروع قطاع الرغاوى أيضا الحظت األمانة و. مليون دوالر أمريكي 2.5الهواء يبلغ 

بنشاط اإلزالة في هذه المرحلة، فإن أي مزيج من ثالث  إذا التزمت شرآة أو شرآتين منهافإنه سوى خمس شرآات، 
في المائة  10في المائة من خط األساس إضافة إلى  10 يقل عن من هذه الشرآات سيؤدي أيضا إلى خفض ما ال

آتكنولوجيا بديلة في هذه الشرآات الخمس هو السيكلوبنتان  المتوقعالحظت األمانة أن البديل آما . تقريبا ممولة بالفعل
ولذلك، . تحويلمنخفض إمكانية االحترار العالمي الذي أثبت آفاءته في مجال نفخ الرغاوى وفي تنفيذ مشاريع ال

آيز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على قطاع راقترحت األمانة إعادة ت
  .الرغاوى بغية تحويل عدد من الشرآات الكبيرة آي تستعمل السيكلوبنتان، حسبما هو مشار في طلب الخطة

 اعدت بتعاون وثيق مع الصناعة واستغرقت مإلى أن خطة قطاع تكييف الهواء ُأ تانالمنفذ انوأشارت الوآالت  -20
يزيد عن سنة من المشاورات وتضمنت تأمين اتفاق إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من القطاع بحلول عام 

ث التكنولوجيا في ، على الرغم من أن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ال تزال هي أفضل اختيار من حي2015
وأشير إلى النمو الكبير في هذا القطاع وإلى أن بعض الشرآات غير المؤهلة . البلدان الناميةأجهزة تكييف الهواء في 

أن إعادة الترآيز  ناالوآالت وأضافت. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية اقامت باستثمارات قريبة العهد في تكنولوجي
في قطاع ال تزال المناقشات بشأنه في مرحلة  مشاورات إضافية ومستهلكة للوقت على قطاع الرغاوى سيتطلب

إلى أن العديد من الشرآات العاملة في قطاع الرغاوى تستعمل البوليوالت المستوردة  انآما أشارت الوآالت. مبكرة
يعتبر افتراضا هالك إلى تخفيضات في االستولذلك، فإن افتراض أن يؤدي تحويل أآبر خمس شرآات . سابقة الخلط

، حيث يمكن استمرار استعمال آميات آبيرة من البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ولكن يكون لعمليات خاطئا
أشارت اليونيدو والبنك الدولي إلى أن الشرآة الوحيدة للنظم، وهي وأخيرا، . التحويل هذه أثر محدود على االستهالك

حديد عوامل نفخ بديلة في البوليوالت سابقة الخلط واختبارها وإدخالها يستغرق ومستهلك، أفادت بأن ت دأآبر مستور
آما أشارت الوآالتان إلى الصعوبات التي تواجه تنظيم قطاع الرغاوى وبالتالي تحقيق استدامة تخفيض . نحو سنتين

لزيادة الكبيرة في استعمال الوآالتان إلى ا توأخيرا، أشار. االستهالك الذي يمكن أن يتحقق في قطاع تكييف الهواء
في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء الذي يمكن معالجته من خالل نهج يجبر  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

بصفة خاصة إلى شرآة واحدة وهي ثالث أآبر  الوآالتان وأشارت. المصنعين غير المؤهلين على إجراء التحويل
، والتي أعلنت بالفعل عن خطط لزيادة استهالك غير مؤهلةشرآة ولد في الب 22- مستعمل للهيدروآلوروفلوروآربون
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وأشارت الوآالتان إلى أنه بدون خطة قطاعية، لن . في إنتاج أجهزة تكييف الهواء 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
  . 22-يكون لدى البلد الوسائل القانونية الالزمة لفرض قيود على استهالك القطاع من الهيدروآلوروفلوروآربون

  الخطة القطاعية لتكييف الهواء

المستعملة لتصنيع وحدات تكييف  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالكبيرة في األمانة الزيادة  تالحظ  -21
اإلنتاجية زادت بدرجة  الطاقة، في حين يبدو أن )2010(طنا متريا  461إلى ) 2006(طنا متريا  172الهواء، من 

ات الثالث المؤهلة تستند إلى أن السعة اإلنتاجية المشار إليها للشرآ هواليونيدو والبنك الدولي  وآان رد. فقط محدودة
أخرى أو توسيع عمل  وسيكون للمصنعين خيار إضافة وردية .ساعات في يوم العمل 8واحدة مدتها عمل وردية 

وال يعبر عن الطلب المرتفع والمتنامي بالفعل على أجهزة تكييف الهواء في األردن بالزيادة الكبيرة . خطوط إنتاجها
في ضوء أن هذه الشرآات ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية وتصدر بعض منتجاتها في  في قطاع التصنيع ولكن أيضا

آما يواصل األردن استيراد عدد آبير من وحدات تكييف الهواء من المارآات الدولية الرئيسية التي تمثل . المنطقة
اإلنتاج  منات آبيرة ولذلك، حتى السوق المحلي يمكن أن يستوعب زياد. الرصيد المتبقي من الطلب في السوق

  .الوطني؛ وباإلضافة إلى ذلك، شهدت أسواق التصدير في المنطقة نموا آبيرا في السنوات السابقة

والحظت األمانة أن إحدى الخصائص الرئيسية للخطة القطاعية تتمثل في أن األردن سيفرض حظرا على   -22
آانون /يناير 1في تصنيع أجهزة تكييف الهواء ابتداء من موعد ال يتجاوز  22- الهيدروآلوروفلوروآربوناستعمال 

سيمثل جزءا من أي قرار موصى به يتعلق بتمويل خطة قطاع تكييف  هذا الحظرأن باليونيدو  وأفادت، 2015األول 
وأن يكون اإلطار القطاعية بدون تغيير  ، شريطة أن يظل مجال تطبيق الخطةعلى ذلك ووافقت الوآالتان. الهواء

وأعادت حكومة األردن تأآيد التزامها . للشرآات المؤهلة آافيا التمويلالزمني المقترح للتنفيذ مقبوال وأن يكون 
  .المتعلق بذلك على أساس هذا الفهم

لمنتجي  22-بونالهيدروآلوروفلوروآر للواردات منوطرحت األمانة مسألة ما إذا آان اإللغاء المقرر   -23
 اشتروا بالفعلقد أن يكون المنتجون حيث يمكن  أجهزة تكييف الهواء سيكون آافيا لدعم حظر اإلنتاج

وأفادت اليونيدو بأن . لغرض تصنيع وحداتمن تجار في األردن المستورد  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
من السوق إال ألغراض الخدمة بقدر ما يكون لهذه  22-الهيدروآلوروفلوروآربونالمصنعين لن يستطيعوا شراء 

ولن يكون إنفاذ حظر التصنيع من خالل القيود على الواردات فحسب، بل أيضا من خالل . الشرآات ورش خدمة
سوق  دمشروطة باالمتثال للقواعد البيئية والصحية وقواعد السالمة ورصالتجارية األعمال  لمباشرةإصدار تصاريح 

وسييسر ذلك . كون جزءا مهما من وظائف وحدة إدارة المشروعتستهالآية وزيارات للمواقع والتي سالمنتجات اال
  .في نفس المنطقةمنهم عدم وجود سوى ستة مصنعين فقط وأن أآبر ثالثة 

  اختيار التكنولوجيا البديلة

. زة تكييف الهواءفي أجه 22-للهيدروآلوروفلوروآربونأ آبديل 410- الهيدروفلوروآربوناختار األردن   -24
في قطاع تكييف  22-الهيدروآلوروفلوروآربونأ بديل مقبول دوليا 410-الهيدروفلوروآربونوأشار الطلب إلى أن 

وفي جميع أنحاء االتحاد األوروبي  الواليات المتحدة األمريكيةفي المباعة الهواء، وأن جميع وحدات تكييف الهواء 
وفيما يتعلق بقطاعي تكييف . 2010آانون األول /يناير 1منذ  أ410-وروآربونالهيدروفلواليابان قائمة أساسا على 

إال تكنولوجيات قائمة على المواد على الصعيد العالمي ألسف وتستعمل مع االهواء والتبريد، فال تتوافر 
وبدأ ظهور تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون مثل ثاني أآسيد الكربون والمواد . الهيدروفلوروآربونية

الهيدروآربونية والمواد الهيدروفلوروآربونية المنخفضة أو المنخفضة جدا من حيث إمكانية االحترار العالمي، ولكن 
وباإلضافة . ع الوارد في الطلباإلطار الزمني الختراقها السوق العالمي يبدو وأنه عشر سنوات أو أآثر، وفقا للتوق

ومن العوامل . إلى ذلك، فإن سالمة وآفاءة تكنولوجيا الهيدروآربون في وحدات تكييف الهواء لم تثبت بعد في السوق
وتنتج حاليا آباسات . هو توافر الكباسات للتكنولوجيات البديلة 22- الهيدروآلوروفلوروآربونالمهمة جدا في إزالة 
وتوزع من قبل جميع آبار مصنعي الكباسات في العالم وأصبحت النظم والقطع المرتبطة  أ410- الهيدروفلوروآربون

تطبيق تكنولوجيا الهيدروآربون في البلد،  إمكانيةمدى ونظرت الوآالتان في . أيضا 5بها متاحة اآلن في بلدان المادة 
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في مراحل التصنيع والترآيب  يةاسممارسات األسالإلى أن  نوأشارت الوآالتا. وخاصة في الشرآات الصغيرة
وثمة عائق آخر هو توافر آباسات . والخدمة يجب تحديثها بدرجة آبيرة لضمان استعمال هذه التكنولوجيا بأمان

ولكنها ليست متوافرة بكثرة  متاحةواستنادا إلى التحقيقات التي اضطلع بها المصنعون، فإنها قد تكون . الهيدروآربون
ال يعتقد المصنعون في وجود سوق ألجهزة تكييف الهواء القائمة على افة إلى ذلك، وباإلض. في األسواق

الهيدروآربون في األردن وال في المنطقة حيث أنهم سيتنافسون مع موردي أجهزة تكييف الهواء القائمة على 
  .الذين يستعملون تكنولوجيا مثبتة ومقبولة تجاريا أ410- الهيدروفلوروآربون

 اتلالستثمار مفي مجموعة أبو حلت المستورد سابق الخلط إزالة البوليول

إزالة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةفي المرحلة األولى من  أن ُتدرجيقترح الطلب   -25
واالستعاضة  حلتمب الموجود في البوليول سابق الخلط في مجموعة أبو 141-الهيدروآلوروفلوروآربوناستعمال 

وهذه الشرآة هي  .آعامل نفخ الرغاوى 245fa-الهيدروآلوروفلوروآربونعنه ببوليول سابق الخلط قائم على 
ب وهي نفسها 141-الهيدروآلوروفلوروآربون الشرآة الوحيدة في قطاع التبريد المحلي في األردن التي تستعمل

. واء، من خالل عمليات تصنيع أجهزة تكييف الهواء فيهاالشرآة الوحيدة المشترآة في خطة قطاع أجهزة تكييف اله
المواد ومن شأن إدراج هذه الشرآة في الخطة القطاعية أن يضمن أنها ستزيل جميع استعماالت 

آما سيؤدي ذلك إلى تيسير تنفيذ الحظر المزمع على التصنيع . في عملية تحويل واحدة الهيدروآلوروفلوروآربونية
في الماضي على  حلتموحصلت مجموعة أبو . في قطاع تكييف الهواء يدروآلوروفلوروآربونيةالمواد الهباستعمال 

ب، 141- الهيدروآلوروفلوروآربونإلى  11-دعم من الصندوق المتعدد األطراف للتحويل من الكلوروفلوروآربون
توي على ويستورد البوليول سابق الخلط الذي يح. وبالتالي تعتبر هذه الحالة عملية تحويل ثانية

رر قماألمانة البنك الدولي بال توأبلغ .ب من الجمهورية العربية السورية141-الهيدروآلوروفلوروآربون
أن التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤهلة لمشاريع تحويل المرحلة  يشير إلىللجنة التنفيذية، الذي ) 1)(ب(60/44

المواد الثانية سينظر فيها في الحاالت التي تكون فيها هذه المشاريع ضرورية لالمتثال ألهداف االمتثال المتعلقة ب
التكاليف التي يمكن أو آانت هي أآثر األنشطة من حيث جدوى /و لبروتوآول مونتريال الهيدروآلوروفلوروآربونية

 78 340وأشارت األمانة إلى أن التكاليف المحسوبة لهذا النشاط تبلغ . أن يضطلع بها األردن لالمتثال لهذه األهداف
لى أن األنشطة إوأشارت األمانة . دوالرا أمريكيا 26 751أمريكيا ولكنه مقيد بعتبة جدوى التكاليف البالغة  ادوالر

غير . في الواقع مجدية من حيث التكاليف والتحويل ليس ضروريا لالمتثال تالتكاليف ليسالتي تصل إلى عتبة جدوى 
أنه بالنظر إلى التمويل المحدود المطلوب وبالنظر إلى الخصائص األخرى للحالة، اتفقت الوآالتان واألمانة على 

  .االحتفاظ بهذه الشرآة في الخطة

  األنشطة المتعلقة بشرآات الخدمة

وتشتمل . المصنعين فمختلالمتصلين بالمقترح عددا من األنشطة المتعلقة بمقدمي خدمة التبريد  يتوقع  -26
األنشطة على حلقة عمل لتقنيي الخدمة فضال عن عدد من أدوات الخدمة لمحطات الخدمة التي يشغلها مختلف 

من قبل مقدمي الخدمة  22-ربونللهيدروآلوروفلوروآويشير المقترح أيضا إلى االستعمال القليل نسبيا . المصنعين
، ولكنها طلبت أن تكون تكاليف هذه المرةدعم شرآات الخدمة مفهوم وقبلت األمانة على هذا األساس . المشار إليهم

قطاع الخدمة، وتمويلها إلى معاملتها على أنها تنتمي بحيث يتم تلك المتعلقة بالتحويل،  وآثار األنشطة مستقلة عن
وأشار البنك الدولي إلى أن األنشطة ال . دوالر أمريكي للكيلوغرام 4.50جدوى التكاليف البالغة بالكامل وتطبيق 

أجهزة قائمة، ولكنها تنفذ للتمكين من إدخال تكنولوجيا جديدة إلى السوق، وخاصة ترآيب المعدات؛  ةتتعلق بخدم
  . وبالتالي، ينبغي أن تحسب التكاليف آجزء من تكاليف التحويل

  تكاليف األخرىبنود ال

ووافقت على إزالة تمويل قدرات االختبار الوطنية  عدد من بنود التكاليف مع الوآالتينناقشت األمانة زيادة   -27
  .وبعض معدات القياس
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  البوليول سابق الخلط

ب آعامل نفخ 141-الهيدروآلوروفلوروآربونالذي يحتوي على  طيستورد األردن البوليول سابق الخل  -28
آما أن هناك شرآة نظم تنتج . 7ولكنه لم يبلغ حتى اآلن عن هذا االستعمال آاستهالك بموجب المادة  للرغاوى،

مدخال في  155وقدمت اليونيدو قائمة بالشرآات التي تصنع الرغاوى تشمل . الخلط في البلد ةالبوليوالت سابق
شرآة  122من بين هذه المدخالت، هناك قطاعات الرغاوى والتبريد المنزلي وتكييف الهواء والتبريد التجاري؛ و

طن متري  35.82و) شرآة 82(طن متري  33.97وتنقسم إلى مجموعتين باستهالك يبلغ  تستهلك آمية قليلة جدا
في الواردة وتشتمل القائمة، في حالة المدخالت ). 2009-2007استنادا إلى متوسط استهالك الفترة ) (شرآة 40(

ما إذا آانت السعة ل، مما يسهم بفهم جيد 2010واألرقام التقديرية لعام  2006نذ عام أآثر القطاعات، االستهالك م
وحسب المعلومات المتاحة حاليا، تستهلك جميع هذه الشرآات البوليوالت سابقة الخلط . حددت قبل التاريخ النهائي

عوبة تقييم التوزيع الدقيق للبوليول وبالنظر إلى ص. النظم وينتج جزء منها محليا من قبل شرآةالتي يستورد جزء منها 
، اتفقت اليونيدو واألمانة على استعمال على مختلف الشرآات المستورد سابق الخلط والبوليول المخلوط في األردن

ب الموجود في البوليول المستورد 141-الهيدروآلوروفلوروآربونمن  2010ويصل استعمال عام . أرقام تقديرية
؛ وبتوزيع استعمال البوليوالت )طن من قدرات استنفاد األوزون 13.20(طنا متريا  120لى سابق الخلط في البلد إ

المستوردة سابقة الخلط بين الشرآات واستنادا إلى استعمالها في السنوات السابقة، يصل متوسط استهالك 
 102.9إلى  2009- 2007ب الموجود في البوليول المستورد سابق الخلط في الفترة 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

  ).طن من قدرات استنفاد األوزون 11.31(طن متري 

  الميزانية

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من تكاليف إجمالي اتفقت اليونيدو والبنك الدولي واألمانة على   -29
كل من االستهالك لويتعلق التمويل إلى حد آبير باإلزالة الكاملة لقطاع تكييف الهواء، . الهيدروآلوروفلوروآربونية

بالفعل في االجتماع الستين على إزالة  ةوقد وافقت اللجنة التنفيذي. المؤهل واالستهالك غير المؤهل
أجهزة تكييف  تصنيع وحدات المستخدمان فيب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونو 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم 2  167 033بمبلغ وذلك ، 10و 7الفقرتين  ويشار إليهما فيالهواء في شرآة بيترا، 
. دوالرا أمريكيا؛ وال يشتمل هذا المبلغ على تمويل تحويل تصنيع المبادل الحراري 162 527لليونيدو تبلغ  الوآالة
 أ410-الهيدروفلوروآربونب 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإلى االستعاضة عن  هذا المشروع في شرآة بيترا ويؤدي
  .أدناه 4وترد التفاصيل في الجدول . ب بالسيكلوبنتان141-الهيدروآلوروفلوروآربونوعن 
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  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتكاليف المتفق عليها للمرحلة األولى من : 4الجدول 

  المواد  )دوالر أمريكي(التكاليف  البند
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 اإلزالة

تكاليف 
التحويل 
 اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
 المجموع اإلضافية

طن 
 متري

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 عمليات التحويل
مجمع الشرق األوسط 

للهندسة واإللكترونيات 
 6.33 115.0 22-الهيدروآلوروفلوروآربون PLC (MEC) 636,350 724,500 1,360,850والثقيلة 

 0.33 6.0 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 268,690 37,800 230,890 شرآة التبريد الوطنية
 1.10 20.0 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 359,310  126,000 233,310 حلتممجموعة أبو 

  26,751     -     26,751  حلتممجموعة أبو 
-الهيدروآلوروفلوروآربون

 0.41 3.7 ب141

 7.70 140.0 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 0 0 0 شرآات غير مؤهلة
 األنشطة األخرى

 0.00 0.0 ال ينطبق 90,000 المساعدة التقنية والتدريب في قطاع تكييف الهواء
 0.00 0.0 ال ينطبق 58,440 السياسة العامة واللوائح

 0.00 0.0 ينطبقال  33,744 التوعية
 0.00 0.0 ال ينطبق 100,000 إدارة المشروع

 15.87 284.7 ال ينطبق 2,297,785 المجموع
الموافق (بيترا للهندسة 

عليها في االجتماع 
 )الستين

 6.88 125.0 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 1,995,433 1,260,622 734,811

147,840 23,735 171,575 
-الهيدروآلوروفلوروآربون

 1.19 10.8 ب141
 23.94 420.5 ال ينطبق 4,464,793 اإلجمالي

  

  ستهالكاال تقدير خط أساس

في المائة باألطنان  29.4بنسبة  2010إلى عام  2009الحظت األمانة أن االستهالك في األردن زاد من عام   -30
في المائة في استعمال  55، أساسا بسبب زيادة نسبتها )قدرات استنفاد األوزونأطنان في المائة ب 33.5(المترية 

مصحوبة ببيانات  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةوآانت . ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
بيانات على أرقام قطاعية تفصيلية، تبين التغييرات في االستهالك على مستوى الشرآات في البلد؛ واشتملت هذه ال

طنا متريا  257يبلغ  2009بإجمالي استهالك في عام  شرآة 155 انات متاحة لما مجموعهوالبي. 2010تقديرية لعام 
وزاد االستهالك في هذه . البوليوالت سابقة الخلط منب، بما في ذلك االستهالك 141-الهيدروآلوروفلوروآربونمن 

في  15نسبتها زيادة أصغر شرآة  وشهدت، 2010و 2009ئة بين عامي في الما 48 بنسبة الشرآات في المتوسط
وأشارت  .من أساس منخفضآان أآثر من الضعف، على الرغم من أن هذا الحساب  زيادة أآبر شرآةوالمائة 

ب بشكل 141-الهيدروآلوروفلوروآربوناليونيدو أيضا إلى أن شرآة بيترا للصناعات الهندسية زودت استهالآها من 
، ولكن سيزال هذا االستهالك آجزء من مشروع التحويل الموافق عليه في االجتماع 2010و 2009بين عامي  آبير

  .5سب خط األساس على النحو المبين في الجدول وُح. الستين للجنة التنفيذية
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  حساب خط األساس التقديري: 5الجدول 

  

 2009/2010متوسط  )ديريتق( 2010 )7المادة ( 2009)7المادة ( 2008)7المادة ( 2007

 طن متري

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

-الهيدروآلوروفلوروآربون
22 657.0 36.14 685.0 37.68 875.0 48.13 1077.6 59.27 976.3 53.70 

-الهيدروآلوروفلوروآربون
 29.04 264.0 35.31 321.0 22.77 207.0 20.90 190.0 19.25 175.0 ب141

-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.05 0.7 0.09 1.4 0.00 0.0 0.46 7.0 0.00 0.0 ب142

 82.79 1,241.0 94.67 1,400.0 70.90 1,082.0 59.03 882.0 55.39 832.0 المجموع
 ةغير متاح ةغير متاح %33.5 %29.4 %21.0 %23.7 %6.6 %6.0 ةغير متاح ةغير متاح الزيادة في السنة

  إلجمالي التخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةنقطة البداية 

المبلغ  2009يكون خط األساس التقديري لالستهالك، المستند إلى بيانات عام  أنوافقت حكومة األردن على   -31
طن من قدرات استنفاد األوزون هو  82.79التي ينتج عنها  2010والبيانات التقديرية لعام  7عنها بموجب المادة 

وتشير خطة أعمال . البلد في المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةنقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك 
، استنادا إلى )طن متري 1  125.3(طن من قدرات استنفاد األوزون  73.7خط أساس يبلغ إلى  2014-2011الفترة 

خطة إدارة إزالة المواد عن الرقم الوارد في طلب  2010و 2009تنبؤ للنمو أآثر تحفظا بين عامي 
-2007شتمل نقطة البداية أيضا على متوسط استعمال الفترة وباإلضافة إلى ذلك، ت. الهيدروآلوروفلوروآربونية

 102.9الت المستوردة سابقة الخلط، بقيمة قدرها ب الموجود في البوليو141-الهيدروآلوروفلوروآربونمن  2009
طن من قدرات  94.1وتصل نقطة البداية الناتجة عن ذلك إلى ). طن من قدرات استنفاد األوزون 11.31(طن متري 

 .أدناه 6وترد البيانات ذات الصلة في الجدول . اد األوزوناستنف

 حساب نقطة البداية :6الجدول 

 األساس المادة
نقطة البداية 

 )ةمتري أطنان(
أطنان (نقطة البداية 

 )استنفاد األوزونقدرات 
 53.70 976.3 خط األساس 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 29.04 264.0 األساسخط  )سائب(ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
في (ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

 )البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
متوسط  2009- 2007اإلجمالي 

 11.31 102.9 االستعمال حسب الشرآات
 40.35 366.9 -  )المجموع(ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.05 0.7 خط األساس ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون

 94.10 1,343.9 -  المجموع

  األثر على المناخ

من خالل العناصر االستثمارية  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةتم حساب األثر على المناخ من استهالك   -32
في األردن استنادا إلى قيم إمكانية االحترار  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةللمرحلة األولى من 

ويحدد أثر التحويل في قطاع . العالمي لهذه المواد والمواد البديلة المدخلة ونفس مستوى االستهالك قبل وبعد التحويل
ن متري من ط 3.7البالغ  2009-2007الرغاوى على المناخ استنادا إلى متوسط االستهالك في السنوات 

طنا من مكافئ  2 683، مما يؤدي إلى أثر على المناخ يبلغ حلتمب في مجموعة أبو 141-لوروآربونالهيدروآلوروف
أطنان  6تبين أن االستهالك يبلغ  2010آخر بيانات عن االستعمال في الشرآة لعام : مالحظة(ثاني أآسيد الكربون 
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ستعمل البوليول يومن المتوقع أن ). لكربونطنا متريا من مكافئ ثاني أآسيد ا 4 350مترية، مما ينتج عنه أثر قدره 
في البلد؛ وبالتالي فإن نسب  آعامل نفخ للرغاوى، ولكنه غير متاح اآلن 245fa-سابق الخلط مع الهيدروفلوروآربون

في  5وبافتراض استعمال . والماء آعامل نفخ مشترك ال يزال غير معروف 245fa-الهيدروفلوروآربونخلط بين ال
 620يبلغ سالمائة من الماء في الخليط، حسبما يجرى عادة في عازل التبريد، فإن أثر التكنولوجيا البديلة على المناخ 

مناخ من التحويل في طن متري؛ وبالتالي، سيكون األثر على ال 3.7طنا من مكافئ ثاني أآسيد الكربون إلزالة  3
مؤشر األثر على المناخ  7ويبين الجدول . طنا من مكافئ ثاني أآسيد الكربون 937قطاع الرغاوى زيادة قدرها 

  .للصندوق المتعدد األطراف في قطاع تكييف الهواء

مؤشر األثر على المناخ األثر على المناخ في قطاع تكييف الهواء، محسوبا باستعمال : 7الجدول 
  وق المتعدد األطراف للصند

 عام الداخل
 األردن [-] البلد

 )االسم، الموقع(بيانات الشرآة 
[-] 

؛ شرآة التبريد الوطنية؛ الثقيلةومجمع الشرق األوسط للهندسة واإللكترونيات 
 لالستثمارات حلتممجموعة أبو 

 نوع النظام المختار
 تجميع في المصنع/الهواء تكييف  تجميع في الموقع/تكييف الهواء  [قائمة]

 معلومات عامة عن التبريد
 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون [-] المادة الهيدروآلوروفلوروآربونية التي سيتم االستعاضة عنها

 آمية غاز التبريد لكل وحدة
 [آيلو غرام]

، متوسط مرجح 3.42و 1.05بين 
1.69 

متوسط مرجح ، 1.9و 0.62بين 
1.08 

 49,785 50,540 [-] عدد الوحدات
 طاقة التبريد

 [آيلو وات]
، متوسط مرجح 9.10و 3.52بين 

5.60 
، متوسط مرجح 7.63و 3.52بين 

5.33 
 اختيار بديل بأدنى أثر بيئي

 %56.6 [%] )جميع البلدان(النصيب من الصادرات 
 حساب األثر على المناخ

 290-الهيدروآربون 290-الهيدروآربون [قائمة] )يمكن استعمال أآثر من بديل(البديل غاز التبريد 
     مالحظة

 .عن أداء أحد البدائل، وقد يختلف األداء بدرجة آبيرة حسب الحالة يمكن تعميمهابالحالة قيد النظر وهي ليست معلومات  خاصةجميع البيانات الواردة بالجدول 
ويمكن . ، على أساس الكمية المنتجة في سنة واحدة22-مقارنة بالهيدروآلوروفلوروآربون ا االفتراضيآأثر نظم غازات التبريد على المناخ على مدار عمره الخارجحسب : مالحظة الخارج

 .مختلفة/إضافية آمية خارجةالحصول على 
 األردن البلد

 تحديد التكنولوجيا البديلة بأدنى أثر على المناخ
= قائمة مرتبة، األفضل [ لى أدنى اثر على المناخإالبدائل لتحديد البديل الذي يؤدي  قائمة

األعلى في القائمة النسبة 
المئوية من االختالف عن 

المواد 
 )الهيدروآلوروفلوروآربونية

 %)27.0-(أ 600-الهيدروآربون %)25.1-(أ 600-الهيدروآربون
 %)23.9-( 290-الهيدروآربون %)21.2-( 290-الهيدروآربون

 %)6.4-(أ 134-الهيدروفلوروآربون
-(أ 134-الهيدروفلوروآربون

6.0(% 

 %)0.4-(ج 407-الهيدروفلوروآربون
-(ج 407-الهيدروفلوروآربون

1.3(% 
 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 %)5.3(أ 410-الهيدروفلوروآربون
أ 410-الهيدروفلوروآربون

)5.2(% 

 %)21.8(أ 404-الهيدروفلوروآربون
أ 404-الهيدروفلوروآربون

)26.7(% 
 حساب األثر على المناخ

 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 22-الهيدروآلوروفلوروآربون ):للعلم فقط(االفتراضي بالوحدة، على مدار العمر 
 8439 8951 [آيلو وات] استهالك الطاقة

 )المادة(األثر المباشر على المناخ 
مكافئ ثاني أآسيد  آغ[

 1994 4497 ]الكربون

 في البلد): الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
مكافئ ثاني أآسيد  آغ[

 7446 7898 ]الكربون

 المتوسط العالمي): الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
مكافئ ثاني أآسيد  آغ[

 9030 9576 ]الكربون
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     حساب أثر التحويل على المناخ
 أ410-الهيدروفلوروآربون أ410-الهيدروفلوروآربون   1غاز التبريد البديل 

 )*خط األساس –بعد التحويل (مجموع األثر المباشر 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 2,684 6,146 ]الكربون

 )**البلد(األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 21,734 23,163 ]الكربون

 )**خارج البلد(األثر غير المباشر 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 28,024 29,734 ]الكربون

 مجموع األثر غير المباشر
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 49,758 52,897 ]الكربون

 مجموع األثر
طن مكافئ ثاني أآسيد ]

 52,442 59,043 [الكربون
 290- الهيدروآربون 290- الهيدروآربون   2غاز التبريد البديل 

 )*خط األساس –بعد التحويل (مجموع األثر المباشر 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 98,813- 226,220- ]الكربون

 )**البلد(األثر غير المباشر مجموع 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 1,786 4,309- ]الكربون

 )**خارج البلد(غير المباشر األثر مجموع 
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 2,057 5,383- ]الكربون

 **مجموع األثر غير المباشر
طن مكافئ ثاني أآسيد [

 3,843 9,692- ]الكربون

 مجموع األثر
طن مكافئ ثاني أآسيد ]

 94,970- 235,912- [الكربون
 .لالنبعاثات المتعلقة بالمادة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةأثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا : األثر المباشر* 

لمتعلقة باستهالك الطاقة عند توليد النبعاثات ثاني أآسيد الكربون ا المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاختالف األثر بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا : األثر غير المباشر** 
 .الكهرباء

  
لتحويل أ آغاز التبريد 410- ، سيؤدي اختيار الهيدروفلوروآربون،2010استنادا إلى ناتج التصنيع في عام و  -33

طنا من مكافئ ثاني  111 485الشرآات الثالث في قطاع تكييف الهواء إلى زيادة االنبعاثات في المناخ بمكية قدرها 
ويستند هذا الحساب . الكربون، حسبما تم حسابه باستعمال مؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف أآسيد

حساب االنبعاثات من أجهزة تكييف الهواء المنتجة في إلى إلى افتراض أن العناصر المستعملة ذات جودة مماثلة و
آغاز تبريد  290-وإذا اختير الهيدروآربون. ألجهزةسنة واحدة من قبل هذه الشرآات على العمر االفتراضي لهذه ا

طنا من مكافئ ثاني أآسيد  330 882 بديل، سينتج عن عمليات التحويل انخفاضات في االنبعاثات إلى المناخ تبلغ
  .الكربون

ولم تشتمل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إال على عدد محدود من أنشطة المساعدة   -34
. قطاع تكييف الهواء عن طريق إتاحة التكنولوجيا الالزمة لخدمة هذه األجهزةفي تحويل اللتقنية، تستهدف استدامة ا

في األثر على المناخ المحسوب ألجهزة تكييف الهواء من خطوط  وقد تم حساب األثر المتعلق بذلك على المناخ
إدخال ممارسات تبريد أفضل  مثلحدوث آثار إضافية  المؤآدمن ومن الممكن ولكن ليس . اإلنتاج المقرر تحويلها

الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ ومن شأن ذلك أن يخفض آمية  لألجهزة التي تحتوي على المواد
  .المستعمل لخدمة التبريد 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك

انيات الموارد اإلضافية لتحقيق أقصى قدر بشأن الحوافز المالية المحتملة وإمك) ح(54/39استجابة للمقرر   -35
 19/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح البنك الدولي، لدى إعداد الخطة القطاعية، أنه يعمل مع األردن 
والعنصر الرئيسي في هذا العمل . د مشاريع مرفق البيئة العالمية لوضع إطار لالستثمار في آفاءة الطاقةمن خالل أح

مقترح مرفق البيئة العالمية أساسا أن يصل التمويل  ويتوقع. هو الصندوق األردني للطاقة المتجددة وآفاءة الطاقة
وتعد . مخصص لمشاريع آفاءة الطاقة" اقة النظيفةالط"خط ائتمان  مليون دوالر أمريكي في شكل 40المشترك إلى 

ن الصندوق أن يسمح بتوسيع نطاق التدابير أومن ش. الدعمالوآالة الفرنسية للتنمية إحدى الشرآاء األساسيين في هذا 
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  .الرامية إلى تشجيع آفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية

  2014-2011األطراف للفترة خطة أعمال الصندوق المتعدد 

دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من  2 297 785تطلب اليونيدو والبنك الدولي مبلغ   -36
 والبالغ 2014-2011ويقل مجموع المبلغ المطلوب للفترة . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 6.166ما في ذلك تكاليف الدعم عن مجموع المبلغ الوارد في خطة األعمال والبالغ دوالرا أمريكيا ب 1 516 580
طن  33.0ويتعلق االختالف في األرقام باإلزالة المرتفعة المفترضة في خطة األعمال والبالغة . مليون دوالر أمريكي

والرقم . استنفاد األوزونطن من قدرات  73.7خط أساس مقدر يبلغ مستوى من قدرات استنفاد األوزون بناء على 
مما آان سيؤدي  2019المرتفع الوارد في خطة األعمال يشير إلى نية األردن تعجيل اإلزالة بدرجة آبيرة حتى عام 

الخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد  غير أن األمانة أبلغت اليونيدو بتقسيم. 2014إلى إزالة مرتفعة حتى نهاية عام 
نية إلى عدد أآبر من المراحل، وعدم تقديم في الوقت الحالي سوى األنشطة التي تضمن الهيدروآلوروفلوروآربو

  .2015االمتثال لخطوة التخفيض لعام 

  .مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق األردن يرد مشروع اتفاق بين حكومة   -37
  .بهذه الوثيقة الثاني

  صيةالتو

لتمويل قطاع تكييف الهواء في المرحلة األولى من خطة إيالء األولوية لدى األمانة تحفظات فيما يتعلق ب  -38
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على الرغم من إعدادها بشكل جيد والدرجة األآبر من االستعداد 

ذلك أن إيالء األولوية لقطاع تكييف الهواء يبدو وأنه المبكر مقارنة بصفة خاصة باألنشطة في قطاع الرغاوى؛ 
وباإلضافة إلى ذلك، ليس أمام قطاع تكييف . ب أوال141-الهيدروآلوروفلوروآربونيتعارض مع أولوية معالجة 

ونية مرتفعة إمكانية االحترار العالمي بالهواء أي خيار من حيث التكنولوجيا بخالف استعمال المواد الهيدروفلوروآر
وقد ترغب اللجنة التنفيذية . ونتيجة لذلك، امتنعت األمانة عن تقديم توصية إيجابية في هذه الحالة. تكنولوجيا بديلةآ

 ويمكن أن يسمح. إلزالة المعجلة في اجتماع قادمبتقديم طلب ل أيضا في أن تنظر فيما إذا آانت ستسمح لحكومة األردن
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على إال مع  جدوىليس له  ، الذيمثل هذا القرار

، بعكس بعض األضرار البيئية التي ستنتج عن خطة حسبما هو موصوف في هذه الوثيقة الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .قطاع تكييف الهواء ويمكن أن يكون سابقة للبلدان األخرى

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر و  -39
  
الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )أ(

، اأمريكي ادوالر 92 184، ويشمل ةأمريكي اتدوالر 2  471 503 ، بمبلغ2015إلى  2011للفترة  لألردن
دوالر أمريكي، زائد تكاليف  2 205  601، ولليونيدو اأمريكي ادوالر 8 297زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

االستهالك في قطاع تصنيع ، على أساس الفهم أن للبنك الدولي اأمريكي ادوالر 165  421دعم الوآالة البالغة 
- أجهزة تكييف الهواء سيزال بالكامل وأن األردن سيفرض حظرا على استعمال الهيدروآلوروفلوروآربون

 الواردات من أجهزة تكييف الهواء التي تحتوي على هذه المادةعلى في تصنيع أجهزة تكييف الهواء و 22
 ؛2015آانون الثاني /يناير 1يسري في موعد ال يتجاوز 

  
على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ في االجتماع الرابع والستين وافقت  األردنمالحظة أن حكومة   )ب(

واالستهالك  2009االستهالك الفعلي لعام  طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام 82.79
-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 11.31إضافة إلى  2010لعام  لمقدرا
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طن من قدرات استنفاد  94.10الموجود في نظم البوليول المستوردة سابقة الخلط، وهو ما ينتج عن  ب141
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  األوزون
 البلد؛

  
طنا  125(طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  8.06مالحظة خصم   )ج(

من ) ب141-وآربونطن متري من الهيدروآلوروفلور 10.8و 22-متريا من الهيدروآلوروفلوروآربون
لمشروع موافق  نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون  15.86عليه في االجتماع الستين للجنة التنفيذية، وخصم آمية أخرى قدرها 
طن متري  3.7و 22-من الهيدروآلوروفلوروآربونطنا متريا  281(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  من

لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ) ب141-من الهيدروآلوروفلوروآربون
  ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية

    
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  األردنالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د(

 بهذه الوثيقة؛ الثانيربونية، بصيغته الواردة في المرفق الهيدروآلوروفلوروآ
  

االتفاق إلدراج  مشروع ألف من-2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )ه(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات 

ستهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين أقصى ا
 إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛

  
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )و(

دوالر أمريكي، زائد  50 000، ويشمل اأمريكي ادوالر 1 113 698بلغ وخطة التنفيذ ذات الصلة بم لألردن
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  985 300، ولليونيدودوالر أمريكي  4 500تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  للبنك الدولي؛ اأمريكي ادوالر 73 898الوآالة البالغة 
  

  وما إذا آانت
  
، بدون أن يمثل ذلك سابقة، للمرحلة الثانية من خطة إدارة إلى االجتماع طلبستسمح لحكومة األردن بتقديم   )ز(

في المائة  2.9إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مع التزام بتخفيض استهالك هذه المواد بحد أقصى 
 .2019آانون الثاني /يناير 1من خط األساس بحلول 

  

  الثاني بهذه الوثيقة المرفقالهيدروآلوروفلوروآربونية بوصفها مشروع اتفاق خطة إدارة إزالة المواد  إضافة •
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  المرفق األول
  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   األردن    
  الوآالة  المشروععنوان ) أوال(

  )رئيسيةالوآالة ال( اليونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 70.9  2009  :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

  2009  :السنة  )األوزون دطن من قدرات استنفا(نامج القطري أحدث البيانات القطاعية للبر) ثالثا(
مكافحة   ىالرغاو  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 22.8    22.8     ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 
في  ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 

  بوليوالت مستوردة سابقة الخلط
   13.2    13.2 

 0.6    0.6     ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
 48.1    27.520.6     22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ت االستهالك بيانا) رابعا(

 94.1  :للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة البداية  82.8  :)تقدير( 2010- 2009لفترة  أساس خط
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ؤهل للتمويل االستهالك الم

 70.16  :المتبقي 8.1  :موافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(

ة دفإزالة المواد المستن  اليونيدو
قدرات  طن من(لألوزون 

  )األوزون داستنفا

0.5 0.5 6.5 0.5       8.0 

 679,204 0 0 0 0 0 0 43,000 550,204 43,000 43,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
البنك 
 الدولي

ة دفإزالة المواد المستن
طن من قدرات (لألوزون 

  )األوزون داستنفا

16.6 0.0 4.2 4.2       25.0 

 5,487,150 0 0 0 0 0 0 941,192 941,192 0 3,604,765  )دوالر أمريكي(التمويل 
  

 Total 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(
الجدول الزمني لتخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المجموعة األولى  1.1

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق جيم 
غير  غير متاح

 متاح
 متاحغير  74.5 82.8 82.8

الحد األقصى من مجموع االستهالك المسموح به لمواد المجموعة األولى  1.2
 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق جيم 

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 74.51 82.79 82.79

 92,184 0 0 42,184 0 50,000 )دوالر أمريكي(التمويل الموافق عليه لليونيدو، الوآالة المنفذة الرئيسية  2.1
 8,297 0 0 3,797 0 4,500 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
دوالر (التمويل الموافق عليه للبنك الدولي، الوآالة المنفذة المتعاونة  2.3

 )أمريكي
985,300 0 332,001 0 888,300 2,205,601 

 165,421 66,623 0 24,900 0 73,898 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوآالة المنفذة المتعاونة  2.4
 2,297,785 888,300 0 374,185 0 1,035,300 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل الموافق عليه  3.1
 173,718 66,623 0 28,697 0 78,398 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
 2,471,503 954,923 0 402,882 0 1,113,698 )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف الموافق عليها  3.3

  
  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة

 50,0004,500  اليونيدو
 985,30073,898  البنك الدولي

 

  آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل
  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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 ثانيل رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق   يةاألردنالمملكة الهاشمية حكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

يما يتعلق بإجراء واللجنة التنفيذية ف") البلد(" يةاألردنالمملكة الهاشمية  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015آانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  74,5
تحديد خط األساس لالستهالك ، بعد س أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدةلبروتوآول مونتريال على أسا

  .7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لعن فضال  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
راف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األط3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1لمحددة في التذييل ازون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( -3-4و  3-2-4 ،3-1-4 ةألفقيا وفالصف

 
دأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المب 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 ").التمويل
 

من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5لفرعية وفقا للفقرة ا 4-
 .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف اللمواد آما يأتي في كل من ال المذآورة

 .المعنيةبتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفذة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةالبلد قد حق أن يكون  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 قاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انع

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  نفسها، بما في ذلك هذه السنة ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي
راخيص      ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد    وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل والحصص فيم

أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق سوف يضمن البلد 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين  وسيخضع هذا الرصد. ألف -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1ي التذييل لمواد المحددة فلإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

ق بقواعد أو سياسات ا     ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف   المسائل الت ي   ؛ لصندوق المتع رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ       األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية ة أي نشاط من خطة التنفي المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر       الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في          )ج( اء من الشريحة األخي دى االنته سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 اصةد، وبصفة خـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .ةخالل تنفيذ الخط 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوآالة تعلى أن  اليونيدو ت قوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

الوآالة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة على أن ي البنك الدولي وافقو") ئيسيةالوآالة المنفذة الر("المنفذة الرئيسية 
وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) المنفذة المتعاونة

تقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد وال
 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-

 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات التالية
وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة 

الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . ةباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسي–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوآالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوآالة المنفذة المتعاونة 

فق وتوا .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4-2و  2-2 ين األفقي ين الصف
 

محددة في ال إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5عد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وب
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 .ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى
والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقورية للتحقعلى المعلومات الضر اإلطالع

 
في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية ا في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقالتنبؤ به

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
دد تحوآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
22-الهيدروآلوروفلوروآربون  53.70 األولى جيم 
ب  141-الهيدروآلوروفلوروآربون  40.35 األولى جيم 

ب  142-روآلوروفلوروآربونالهيد  0.05 األولى جيم 
 94.10 المجموع

  
  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 تفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1.1

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(األولى 
غير غير متوفر

متوفر
 غير متوفر 74.5 82.8 82.8

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
 ) أطنان قدرات استنفاد األوزون(المجموعة األولى 

غير غير متوفر
متوفر

 غير متوفر 74.51 82.79 82.79

دوالر ) (اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )كيأمري

50,000 0 42,184 0 0 92,184 

 8,297 0 0 3,797 0 4,500 ) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
دوالر ) (الينك الدولي(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة  3.2

 )أمريكي
985,300 0 332,001 0 888,300 2,205,601 

 165,421 66,623 0 24,900 0 73,898 ) دوالر أمريكي(لمنفذة المتعاونة تكاليف دعم الوآالة ا 4.2
 2,297,785 888,300 0 374,185 0 1,035,300 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 173,718 66,623 0 28,697 0 78,398 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  2.3
 2,471,503 954,923 0 402,882 0 1,113,698 )دوالر أمريكي(ها إجمالي التكاليف المتفق علي 3.3
 15.46 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 1.1.4
 *6.88 )أطنان قدرات استهالك األوزون(موافق عليها التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 2.1.4
 31.36 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 3.1.4
 0.41 )األوزونأطنان قدرات استهالك (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 1.2.4
 *1.19 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 2.2.4
 38.75 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب  141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 3.2.4
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 142-زالة من الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإل 1.3.4
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها 142-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 2.3.4
 0.05 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب  142-بقي من الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المت 3.3.4

.دوالر أمريكي  لليونيدو في االجتماع الستين  162.527دوالر أمريكي و تكاليف دعم   تمت الموافقة على مبلغ  * 2,167,033

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في  1

 .ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        لموافقة علىمنذ اتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . يتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك المدرجة في الخطة، وأن يعلق 
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رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7على النحو المنصوص عليه في الفقرة  المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  حالية؛األنشطة في السنة ال

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

ة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريح
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     حت الشريحة التالي
ار إب . راز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل ن وينبغي أن يغطي ه  ةالس

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     وفقا للمقررات ذاو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   ت الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (خطة وال ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة،        . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي سوف يشمل    ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1

  ر المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوا: ألف - 5التذييل  
     
سوف تقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتنسيق تنفيذ و رصد خطة ادارة ازالة الهيدروآلوروفلوروآربون هذه   1

و الخبراء الوطنيين الموظفين للقيام بأعمال خاصة تتبين خالل تنفيذ المختصة بالتعاون مع الهيئات الحكومية 
 . هيئة مراجعة وطنية معتمدة للتحقق من االستهالك توظف الوآالة المنفذة الرئيسية  و. المشروع

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـالوآال ون ـستك  1

  :التالي
ذا    )أ( الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ة ضمان التحّق ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج االتف
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ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

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

د ُأآملت   تأمين التحّقق للجن  )ج( ة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

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

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة       المستقلالخبراء التقنيين  ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة     في حالة خفض التمويل ن  )ط(  ا للفق ال وفق د        11تيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

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

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

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذآورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم  و. مسؤولة عن مجموعة أنشطة     المتعاونةالمنفذة تكون الوآالة   1 ذه األنشطة في     مواصل ي د ه الخطة  ة تحدي

  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ة            )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    لتتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق ا

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
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      .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 290يل المخّصص بمقدار التمو من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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