
 . صدورهاعده اللجنة التنفيذية ب تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذ قدان وثائق ما قبل الدورات
 

.ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية

EP األمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/8
25 June 2007

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
األمم المتحدة

للبيئة

 
 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 خمسـون و الثانيالاالجتمـــاع

2007 تموز /يوليه 27/23،مونتريال
 

 

 

  التهيئةاتدراسة نظرية موسعة عن برامج الحوافز إلعاد



2

 جدول المحتويات

 

  1 ...................................................................................................  موجز تنفيذي

 3......................................................... ةاألهداف والخلفية والمنهجية المستخدم أوالً
  

  هاتوافر مقررات اللجنة التنفيذيةشترط المسبقة التي تالمستلزمات:مبادئ توجيهية للسياسات العامة ثانياً

5 .......................................................................................... للبرامج 

 6 .......................................... اختيار المستفيدين وطرائق تنفيذ برامج الحوافزمعايير ثالثاً

 7 ..............................................................  الحوافزدفع قيمةمعايير التمويل و رابعاً

 9  .............................................................................. اختيار التكنولوجيا خامسا

11 .............................................................................. اتأثير المشروعت سادساً

 13 ............................................................ ى التكاليف وجدواتتكلفة المشروع سابعاً

 14 ............................................................ ا ورصدها وإدارتهاتتنفيذ المشروع ثامناً

 15 ....................................................................................... االستدامة تاسعاً

15 .............................................................................. الدروس المستفادة عاشراً

17 ......................................................................................... النتائج حادي عشر

 19 ...................................................................................... توصيات ثاني عشر
   

 :مرفقات

 ين النهائيينتقديم الحوافز للمستعملللمحة عامة عن البرامج المعتمدة المرفق األول

 مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة المرفق الثاني

 معايير اختيار المستفيدين وطريقة التنفيذ المرفق الثالث

  برامج الحوافز الجاريةاليف، واإلزالة المقررة، وجدوى تك المتاحةالمبالغ المرفق الرابع

بين المكتب المحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمبرم ة المنحالتفاق تقديمنموذج المرفق الخامس
والشركة المستفيدة)يوئنديبي(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/8

1

 موجز تنفيذي

 الصناعينقطاعياليل معدات التبريد فيتبد/تمثل الدراسة النظرية الموسعة لبرامج الحوافز إلعادة تهيئة1
 الذي وافقت عليه اللجنة2007جزءاً من برنامج أعمال الرصد والتقييم لعامللمستعملين النهائيينوالتجاري

ومن المعلوم جيداً أن اإلزالة الكاملة لالستهالك المتبقي من المواد).50/9المقرر(التنفيذية في اجتماعها الخمسين
 حتى عامين النهائيينخدمة معدات التبريد التجاري والصناعي للمستعملفيوروكربونية المستخدمةالكلوروفل

وبالنسبة لبعض هذه البلدان،.5تشكل تحدياً لبلدان المادةبروتوكول مونتريال سوفقتضيات وفقا لم2010
وكربونية أيضاً أهمية كبيرة فياالستهالك المنخفض، تكتسب إزالة المواد الكلوروفلورحجمخاصة البلدان ذات

.2007 في المائة المستهدفة بحلول العام85الوفاء بنسبة التخفيض البالغة

ويتمثل الهدف من هذه الدراسة النظرية الموسعة في استعراض الخبرة المتاحة حتى اآلن في تنفيذ برامج2
.ار خطط إدارة غازات التبريد الموجودة أو الجديدةأنشطة فردية في إطكفز التي توافق عليها اللجنة التنفيذيةاالحو

النهائية الموافق عليها حتى اآلن عنصراً لمعالجة وخطط إدارة اإلزالةوتتضمن كثير من الخطط الوطنية لإلزالة
 ولكن لم ينفذ بعد أو يتمين النهائييناستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الفرعي للمستعمل

ومن ثم بالتوقيت مناسب لتحديد ما إذا كانت طريقة التنفيذ المستخدمة.بالغ إال عن سوى عدد قليل من األنشطةاإل
من هذا النوع قد ثبت نجاحها، ويمكن بالتاليتنفيذال صوب التي قطعت شوطاّ بعيداًوفي المشاريع المنجزة أ

. الدروس المستفادة األمر يقتضي بعض تعديالت في ضوءأم أنالتوصية بتكرارها

شمل النهج المختار في إعداد الدراسة النظرية الموسعة إجراء استعراض لوثائق المشروعات، والتقارير3
المرحلية، والتقارير المرحلية عن اإلنجاز، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة المتاحة في قاعدة بيانات األمانة

 20ومن بين برامج الحوافز المعتمدة البالغ مجموعها.عملين النهائيينفيما يتعلق بتنفيذ برامج الحوافز للمست
وقطعت خمسة برامج شوطاً بعيداً نحو اإلنجاز)وموريتانياوسيشيلورجياج( ثالثة برامجتم إنجازبرنامجا،

.تنفيذوجميع البرامج األخرى في المراحل األولى لل).ومولدوفاوكوستاريكاوقيرغيزستانأوروغواي وغانا(
كوستاريكا ومولدوفا، وهيغانا وقيرغيزستان و:الضطالع بزيارات ميدانية إليها بلدان لةووقع االختيار على أربع

.ويقوم اليوئنديبي بتنفيذ جميع البرامج التي جرى تقييمها.تقع في أربع مناطق جغرافية

لمتوقع بلوغها في عدة مشروعاتتحققت أهداف برامج الحوافز بالنسبة للمشروعات التي اكتملت ومن ا4
وأكدت دراسات الحالة أن من الممكن ومن الضروري أيضا للبلد أن يفي.جارية فيما يتعلق بأهداف اإلزالة

فبدون تطبيق هذه الشروط.بالمتطلبات المسبقة التي حددتها اللجنة التنفيذية للموافقة على مشروعات الحوافز
الضروري مع المستفيدين المحتملين بالغ الصعوبة أو مستحيل التحقيق، كماالمسبقة، سيكون التعاون الوثيق

وزون منويلزم أيضاً األخذ بنهج نشط ومتسم بالشفافية من جانب وحدة األ.عرفت بعض البلدان األخرى بالتجربة
لواجب توافرهااوقد أتاح تحديد الشروط.لتغلب على حاالت التردد لدى فئة المستعملين النهائيين المستهدفةل

 تنفيذعديللبرنامج الحوافز بدون فرض منهجية صارمة يتعين على البلد اتباعها للحكومات المرونة الالزمة لت
.لظروف المحليةبحيث يتكيف مع االبرنامج

 جدوى التكاليفغير أن.تحدد بوصفها هدفاً اليفوليس لمشروعات الحوافز جدوى معينة من حيث التك5
جدوىويبدو أن متوسط.5في مختلف بلدان المادة دم كمقياس للكفاءة في تنفيذ برامج الحوافزيمكن أن تستخ

 المخطط لها في برامج الحوافز معادل لألنشطة األخرى التي تدرج تقليديا ضمن خطط إدارة غازاتالتكاليف
ادة التدوير أو التدريب علىداد وإعالوطنية لإلزالة، كاالسترخططالالتبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية و

.الممارسات الجيدة
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وينبغي أن ينظر إلى برامج الحوافز التي تتصدى الستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة6
 مع أنشطة اإلزالة األخرى كتدريب التقنيين في مجال التبريدجنباً إلى جنبالتبريد باعتبارها إحدى األولويات

وتأتي إعادة تهيئة المعدات. الزمةتظلات األساسية ومعدات االسترداد وإعادة التدوير حيثماوتوفير األدو
لى جلب مزاياعولبرامج الحوافز أيضاً القدرة.المعتمدة على الكلوروفلوروكربون أو تبديلها بتحويالت مستدامة

عادة استخدام غاز التبريد المستعاد، فضالًإضافية بحفز الوحدات غير الممولة على التحويل اعتماداً على نفسها، وإ
.داء، وإطالة عمر المعدات التي يتم تحويلهاالتمكين من خفض تكاليف التشغيل، وتحسين األعن

: اللجنة التنفيذية أن تنظر فيتوداستناداً إلى هذه االستنتاجات، قد7

ودها للنهوض بتنفيذ برامج تكثيف جهعلى والوكاالت المنفذة المعنية5أن تحث بلدان المادة )أ (
وااللتزام بالجداول الزمنية لإلزالة؛المحددةالحوافز المعتمدة من أجل بلوغ األهداف

خطط إلدارةأو ستُعتمد في المستقبل القريب التي اعتُمدت لها5أن توجه اهتمام بلدان المادة )ب (
لمواد الكلوروفلوروكربونية فياإلزالة النهائية إلى برامج الحوافز كطريقة واعدة لتحقيق إزالة ا

 الدروس المستفادةاةراعم المسبقة الضرورية وشريطة توافر المستلزماتقطاع خدمة التبريد،
من البرامج السابقة؛

لى الوكاالت المنفذة والثنائية المعنية نشر الدروس المستفادة من تنفيذ برامج الحوافزإأن تطلب )ج (
ن خالل اجتماعات الشبكات اإلقليمية؛، بما في ذلك م5بين بلدان المادة

:أن تطلب إلى اليوئنديبي بالتعاون مع أمانة الصندوق )د (

 ومكتسباتأن يوفر في إطار المبادئ التوجيهية نموذجاً لحساب تقديرات وفورات التشغيل)1(
أو تبديله فضالً عن المزايا االقتصاديةالمعنيلتبريداالكفاءة الناجمة عن إعادة تهيئة نظام

متأتية من تمديد عمر المعدات المعاد تهيئتها؛ال

أن يوضح خالل إعداد برامج الحوافز منهجية حساب اإلزالة االمقررة والفعلية للمواد)2(
الكلوروفلوروكربونية، مع أخذ الظروف المحلية بعين االعتبار؛

يال للرصدكل بلد تسهالخاصة بأن يدرج في المبادئ التوجيهية إعداد مراحل التنفيذ الرئيسية)3(
وتجنباً لحاالت التأخير؛

 لألوضاعيتحسب في المبادئ التوجيهية إلمكانية تعديل جدول المدفوعات وتتابعها وفقاًأن)4(
 دوالر أمريكي لجهات االستخدام النهائية10 000المحلية، وأن يزيد الحد األقصى البالغ

الكلية بدرجة كبيرةتكلفةالكبيرة الحجم لحفزها على المضي في التحويل حيثما تتجاوز ال
؛الحد األقصى الستحقاقاتها

أن يدمج في المبادئ التوجيهية استخدام مخلوطات الهيدروكلوروفلوروكربون الثالثية كبدائل)5(
. في ظل ظروف محددة12-سريعة اإلحالل للكلوروفلوروكربون
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 األهداف والخلفية والمنهجية المستخدمة -أوالً

ظرية الموسعة في استعراض التجارب المتاحة حتى اآلن في تنفيذ برامج الحوافزيتمثل هدف الدراسة الن8
وكما.من جانب اللجنة التنفيذية في إطار خطط إدارة غازات التبريد القائمة أو الجديدةكأنشطة فرديةالمعتمدة

 33كربونية قيد التنفيذ فيفإن الخطط الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلورو،2006جاء في التقارير المرحلية لعام
. مليون دوالر أمريكي88بلداً من البلدان غير منخفضة االستهالك يتبقى منها أرصدة غير منفقة تصل إلى حوالي

االستهالك لها أرصدة غير منفقة تبلغحجم بلداً من البلدان منخفضة29وخطط إدارة اإلزالة النهائية قيد التنفيذ في
 هذه األرصدة بصفة رئيسية لتيسير إزالة االستهالك المتبقيوسوف تستخدم.الر أمريكي ماليين دو6,7حوالي

خطط الوطنيةالالكثير من خطط إدارة اإلزالة النهائية وو.كلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريدمن المواد ال
وروفلوروكربونية في القطاع الفرعيتضمن مكوناً للتصدي الستهالك المواد الكليالموافق عليها حتى اآلنلإلزالة

لذلك يعد الوقت.اآلن حتىاالقليل من األنشطة واإلبالغ عنهلم يجر تنفيذ سوى ولكنينالنهائيللمستعملينلتبريدل
قطعتالتيمنجزة من هذا النوع أوالمشروعاتال نجاح طريقة التنفيذ المستخدمة فيمدىتحديدلمناسبجيدا و

يلزم إجراء بعض تعديالت في ضوء الدروسأنهالتنفيذ، ومن ثم يمكن التوصية بتكرارها، أمشوطاً بعيداً في
 الحوافز المعتمدة بموجبمشروعاتوتستعرض الدراسة النظرية أيضاً تلبية الشروط المفروضة على.المستفادة

.مقررات للجنة التنفيذية

 في ورقة للسياسات تتعلق بظروف النظر في إزالةنظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والعشرين9
 للتبريد التجاري وأقرت مبادئ توجيهية في مقررهاين النهائيينوزون في قطاع المستخدمالمواد المستنفدة لأل

28/44ل المستخدمين النهائيين إلى غازات تبريد ال تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية لفترة مبدئية لتحو
وأجملت المبادئ التوجيهية الظروف ذات الصلة التي يجب.ها بعد ذلك استعراضيجري شهراً على أن18مدتها

ولم تنظر اللجنة التنفيذية إال في.ين النهائيينل المستعمل قبل إيالء أولوية لنشاط تحو5دةأن تسود في بلدان الما
ولم. شهراً المحددة18يها في غضون فترة الـ من مشروعات تحويل المستخدمين النهائيين وتوافق علعدد قليل

.تنظر اللجنة التنفيذية في أي استعراض رسمي للمبادئ التوجيهية الموجودة

كانت إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وال تزال هي التحدي الرئيسي لبلدان10
وقد وضع مفهوم خطط إدارة غازات التبريد بصفته.تريال في الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مون5المادة

 31/48واعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والثالثين المقرر.األداة الرئيسية في مواجهة هذا التحدي
حين يتعين خفض استهالك المواد 2007عن أنشطة خطط إدارة غازات التبريد للفترة حتى عام

 ينطوي على آثار هامة31/48وكان المقرر. في المائة من خط األساس المحدد85ة بنسبةالكلوروفلوروكربوني
.ل المستخدمين النهائيين وتنفيذهامشروعات تحوعدادإل بالنسبة

التجاري نقطاعيالتبديل معدات التبريد في/وضع اليوئنديبي مفهوم برامج الحوافز إلعادة تهيئة11
إلى اجتماع اللجنةوغانا وقدم ثالثة مشروعات لبوركينا فاسو وسري النكايينئ النهاينلمستخدموالصناعي ل

مشروعات برامج الحوافز للتشجيعبوقررت اللجنة التنفيذية أنه يمكن تقديم مقترحات.التنفيذية الثاني والثالثين
. بثالثة شروط محددة على المشروعات الثالثة32/48ووافق المقرر.31/48على إعادة التهيئة بموجب المقرر
.32/28 و31/48 و28/44اللجنة التنفيذيةوترد في المرفق الثاني مقررات

شمل النهج الذي وقع عليه االختيار في إعداد الدراسة النظرية الموسعة إجراء استعراض لوثائق12
 قاعدة بيانات األمانةالمشروعات، وتقارير اإلنجاز المرحلية، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة المتاحة في

وقد أمسك اليوئنديبي بزمام المبادرة واضطلع بمسؤولية.فيما يتعلق بتنفيذ برامج الحوافز للمستخدمين النهائيين
وتوغوو وتشادصبوركينا فاأوروغواي وصياغة برامج حوافز للمستخدمين النهائيين في مجال التبريد في

،ف وموريتانيا ومولدوفاوملديوكوستاريكابيساو وقيرغيزستان-غينياوغانا ووجورجيا وسري النكا وسيراليون
وفي خطتي إدارة غازات التبريد.هذه الخططجرى تقديمها كجزء من خطط إدارة غازات التبريد أو تحديثات

ة تهيئةللقسائم مع التركيز على إعادار السالم، أعد اليوئنديبي برامج للحوافز باستخدام نظامدلكمبوديا وبروني
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وقد تمت الموافقة على تنفيذ عدة.نظم أجهزة تكييف الهواء المتنقلة المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية
وتمت الموافقة على برنامج.وليبريا وموريشيوسوسيشيلبرامج للحوافز كأنشطة ثنائية تقوم بها ألمانيا في أنغوال

.ي الحكوميةن بإعادة تهيئة المبردات في المباهبطاإلزالة النهائية ورار خطة إدارةالحوافز في موريشيوس في إط
 ماليين دوالر3,33لتنفيذ برامج المستعملين النهائيين السالفة الذكرويبلغ مجموع المخصصات الموافق عليها

. استنفاد األوزونمن قدرات طناً مقدرة بأطنان130,85أمريكي إلزالة

 برنامجا للحوافز موافق عليها، أنجزت20ات أمانة الصندوق أنه من مجموعأظهر تحليل قاعدة بيان13
أوروغواي وغانا(وقطعت خمسة برامج شوطاً بعيداً صوب اإلنجاز)وموريشيوسوسيشيلجورجيا(ثالثة برامج

لمرفق األولويرد في ا.وجميع البرامج األخرى في المراحل المبكرة للتنفيذ).ومولدوفاوكوستاريكاوقيرغيزستان
.استعراض لجميع برامج الحوافز وحالتها من حيث التنفيذ

 برامج الحوافز الجارية تمثل جزءاً الالموضوعة لإلزالة فيهدافاأليتبين من المرفق األول أنو14
 في70 في المائة إلى4يستهان به من مجموع استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية المتبقي الذي يتفاوت من

 من استهالكين النهائيينوبصفة عامة، يتجه نصيب قطاع المستخدم. في المائة25المتوسط المائة وتبلغ نسبته في
وهكذا فإن تنفيذ برامج الحوافز في الوقت.جمالي النمو بينما يتقلص االستهالك اإلالمواد الكلوروفلوروكربونية إلى

غير أن تنفيذ.2010 و2007بروتوكول مونتريال للعامينالمناسب يمكن أن ييسر بدرجة كبيرة تحقيق أهداف
وترتبط أسباب التأخير بصفة. شهراً في المتوسط15لمدد تبلغ بلدا قد تعرض للتأخير15المشروعات في

ويظهر آخر عامود في. المسبقة الضرورية للنجاح في بدء برامج الحوافزالمستلزماتالفتقار إلىبارئيسية
 المسبقة الضرورية بتنفيذ بعض األنشطة في إطار خططالشروط زيادة توافر هذهمبيناًحالة التنفيذالمرفق األول

إدارة غازات التبريد من قبيل اعتماد تدابير تشريعية، وتدريب التقنيين في مجال التبريد ومسؤولي الجمارك،
دارة والرصد، من قبيل طريقة تنفيذ حوافزولتوفير برامج اإل.إعادة التدوير، وغير ذلك/وإنشاء نظام لالسترداد

 اليوئنديبي، يتعين وجود وحدة أوزون وطنية لها مكانة طيبة وتؤدي وظيفتها بشكلوضعهاإعادة التهيئة التي
.والشروط المسبقةبالمستلزماتويقدم القسم التالي معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق.فعال

منخفض وذات حجمالستهالكاال ذات حجم5 من بلدان المادة10ديداً أنوتذكر قاعدة بيانات األمانة تح15
 ضمنتبديل معدات التبريد/وأنشطة في مجال إعادة تهيئةحوافزمنخفض قد أدخلت برامجالستهالك غيراال

لبلدان هيوهذه ا.خططها إلدارة اإلزالة النهائية وبرامجها الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المعتمدة
وتفيد.األرجنتين وبناما وجامايكا ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وفنزويال والكاميرون وكوبا ومصر والمكسيك

في كوبا بأن برنامج إعادةلإلزالةخطط الوطنيةالالمعلومات الواردة في التقارير المرحلية السنوية عن تنفيذ
وأفادت اليونيدو أيضاً بأن تنفيذ برنامج.اإلحالل، قيد التنفيذ الفعليالتهيئة والتحويل، بما فيه البدائل السريعة

الحوافز في المكسيك يشجع على تبديل الثالجات وأجهزة تكييف الهواء المنزلية العتيقة بأجهزة جديدة تتسم بالكفاءة
تحديدب ويقترنفير الطاقةويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق مع الصندوق الوطني لتو.في استهالك الطاقة

 من المعدات التي يتم التخلص منها22- والهيدروكلوروفلوروكربون12-جدول السترداد الكلوروفلوروكربون
ويقدم الصندوق ائتمانات تفضيلية للمستعملين النهائيين على سبيل الحوافز من أجل االستعاضة.وإعادة تدويرهما

مواد الكلوروفلوروكربونية والمبددة للطاقة بوحدات جديدة خالية من هذهعن األجهزة القديمة المعتمدة على ال
وترتبط مسؤوليات اليونيدو في هذا الصدد بتنفيذ عمليات تدريب التقنيين المشتركين في.المواد ومتسمة بالكفاءة

عمل جار فيوال.تمويل معدات استرداد غازات التبريدباسترداد الكلوروفلوروكربون من األجهزة البالية و
 األخرى في إطار نافذة تمويل قدره5االضطالع ببرنامج الحوافز لتبديل المبردات في المكسيك وفي بلدان المادة

وال تتضمن هذه الوثيقة. للمبرداتقطاع الفرعيال تدليلية أخرى فيمشروعات مليون دوالر أمريكي إلقامة15,2
.تحليالً لهذه المشروعات

 الحوافز التي يتولى تنفيذها اليوئنديبي والمعلومات المتوافرة لدىبرامجدم حالة تنفيذتقوبالنظر إلى16
غانا وقيرغيزستان: للقيام بزيارات ميدانية إليها5األمانة، فقد وقع االختيار على أربعة من بلدان المادة
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المسؤوليني إجراء لقاءات معواستخدمت استبيانات ف.وكوستاريكا ومولدوفا، وهي تقع في أربع مناطق جغرافية
.الحكومة واليوئنديبي، وأعضاء جمعيات التبريد الوطنية، والمستعملين النهائيينبوحدات األوزون الوطنية و

وجرت مناقشة مشروعات دراسات الحالة المنبثقة عن هذه الزيارات، بما فيها االستنتاجات والتوصيات،17
.وروعيت التعليقات التي تم استالمها في إعداد النصوص النهائية.المعنيةمع وحدات الوزون والوكاالت المنفذة

يمكنو.ثم تم تجميع دراسات الحالة واإللمام بها في هذه الوثيقة باإلضافة إلى االستنتاجات والتوصيات النهائية
انت الداخلية فيكذلك على شبكة اإلنترهي متاحةالصندوق و  أمانةمندراسات الحالة عند الطلبالحصول على

.قسم اللجنة التنفيذية الخاص بمكتبة وثائق التقييم

 المسبقة التي تشترط مقررات اللجنة التنفيذية توافرهامستلزماتال:لتوجيهية للسياسات العامةمبادئ ثانياً
 للبرامج

 وتنفيذفزبرامج الحوا إطاراً ومبادئ توجيهية عامة إلعداد32/28 و31/48 و28/44قدمت المقررات18
 المسبقة المطلوبة وهيالمستلزماتوشكلت األجزاء البارزة من مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة.هذه البرامج

 ويرد في.برامج الحوافزلدى التماس الموافقة من اللجنة التنفيذية علىالمقدمة عادةً في وثائق المشروعاتتتمثل
غانا وقيرغيزستان وكوستاريكا( التي تمت زيارتها5ة من بلدان المادةالفقرات التالية تحليل للحالة في أربع

.فيما يتعلق بالظروف السائدة والوفاء باألحكام األخرى ذات الصلة)ومولدوفا

المواد الكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدةيطبق البلد بالفعل ضوابط على إنتاج واستيراد )أ(
ونية وينفذ تلك الضوابط تنفيذاً فعاالً، ويفرض قيوداً على استخدامعلى المواد الكلوروفلوروكرب

  المواد الكلوروفلوروكربونيةمعتمدة علىجديدةمكونات

اعتُمدت قوانين لفرض ضوابط على واردات المواد المستنفدة لألوزون وعلى المنتجات المحتوية على19
جري تنفيذ هذه القوانين عن طريق تحديد حصصي و.هذه المواد في كل من غانا وقيرغيزستان ومولدوفا

واردات المواد سنوية للمستوردين المعتمدين منللصادرات ونظم إلصدار التراخيص تنص على حصص
 ألغراض االستعمال التجاري منالوارداتفرضت القوانين أيضاً أشكاالً من الحظر علىو.المستنفذة لألوزون

ففي كوستاريكا، تم التصديق على.تخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونيةالمعدات الجديدة والمستعملة المس
. المستنفدة لألوزون وإزالتهارض مراقبة المواد بتطبيق إطار قانوني يفبذلك التزاماًبروتوكول مونتريال واكتسب

اد صادر من، أصدرت الحكومة تعليماتها إلدارة الجمارك باشتراط الحصول على ترخيص استير1998وفي عام
وفي عام.وحدة األوزون الوطنية من أجل السماح بأي واردات من المواد المستنفدة لألوزون إلى هذا البلد

، أعدت الحكومة تشريعاً شامالً يتناول جميع التدابير الضرورية فيما يتعلق بمراقبة المواد المستنفدة2002
، عززت الحكومة2004وفي عام. يصدر بعد هذا التشريعولم.لألوزون وإزالتها انتظاراً لتوقيعه من الرئيس

كتدبير مؤقت النظام القائم إلصدار التراخيص، وذلك باستحداث نظام للحصص يحدد حصص استيراد سنوية
.لمستوردي المواد الكلوروفلوروكربونية المسجلين

 أن للبلديستطيع،حويل بالتالمستعملين النهائيينمقابل قيامعند طلب التعويض على هيئة منح )ب(
من المواد الكلوروفلوروكربونية هو ألغراض خدمة معداتيثبت أن استهالكه الرئيسي المتبقي

 التبريد وتكييف الهواء

ين النهائيين في قطاع التبريد الفرعي، كان جميع االستهالكل للمستعمبرامج الحوافزثبت أنه لدى إقرار20
 لخدمة معدات التبريد في المذكورة مكرساًوكربونية تقريباً في البلدان األربعةالمتبقي من المواد الكلوروفلور

 ووردت في وثائق المشروعات.االستعماالت المنزلية والتجارية والصناعية وفي أجهزة تكييف الهواء المتنقلة
وفلوروكربونية فيما بين مختلفالمقدمة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية البيانات التي تبين توزيع استهالك المواد الكلور

 في المائة في86 في المائة و18لمواد الكلوروفلوروكربونية بينوتراوح النصيب من استهالك ا.االستخدامات
وقد زاد. في البلدان األربعةبرامج الحوافز لتنفيذينالمستهدفللمستعملين النهائيين ين التجاري والصناعيقطاعال
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 بينما كانةك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع المستعملين النهائيين بصورة مستمرالنصيب النسبي الستهال
.االستهالك اإلجمالي يميل إلى الهبوط

 لجميع االستهالك المتبقي وتم تزويد اللجنةةـ العامالصورةة عنـتحددت البيانات الشامل )ج(
 بهاالتنفيذية

اسات استقصائية شاملة في هذه البلدان للتعرف على الصورةقبل تقديم وثائق المشروعات، أجريت در21
 العاملين في قطاعي التبريد التجاري والصناعي، بما في ذلكبرامج الحوافزالعامة للمستفيدين المحتملين من

. وكمية ونوع غاز التبريد المستخدمالخط األساسيمعداتإلنشاء والموقع والملكية وتاريخ ا

 مكافحة الموادفيد أنشطة أخرى ممكنة تسمح للبلد بالوفاء بالتزاماتهإما أنه ال توج )د(
، مقارنة النسبي للمستهلكلمواد الكلوروفلوروكربونيةكلوروفلوروكربونية، وإما أن سعر اال

 يتوقع أن يواصل االزدياد أشهر على األقل و9بغازات التبريد البديلة، ظل مرتفعاً لمدة

جزءاً هاماً أو مكمالًللتبريدالتجاري والصناعينقطاعياللمستعملين النهائيين في لبرامج الحوافزشكلت22
 من الخبرةبرامج الحوافزويستفيد تنفيذ.لالستراتيجية العامة لإلزالة المبينة في كل من خطط إدارة غازات التبريد

وشكلت.معتمدة في قطاع خدمة التبريدالمكتسبة من تنفيذ مكونات خطط إدارة غازات التبريد واألنشطة الفردية ال
اإلزالة المباشرة للمواد الكلوروفلوروكربونية في عمليات التحويل الخاصة بالمستعملين النهائيين التي أنجزت

وأظهرت التحويالت التي تمت.إسهاماً مباشراً ملموساً في الخفض العام الستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية
 علىشرمتتابع، أسهم بدوره أيضاً بطريق غير مباحفاز وجديدة ألوساط التبريد مما كان له تأثيرحلوالً تكنولوجية

.2007 و2005بلوغ أهداف المكافحة للعامين

 زيادة مطردة مقارنة بغازات التبريد12-االتجاه السائد في سعر المستهلك للكلوروفلوروكربونيظهر23
 بمقدار الضعف في المتوسط في البلدان األربعة من تاريخ الموافقة12-ونوزاد سعر الكلوروفلوروكرب.البديلة
أ134- والهيدروفلوروكربون12-ويبين الجدول التالي األسعار الحالية للكلوروفلوروكربون.برامج الحوافزعلى

.سريعويمكن أن يستخدم بعضها في بدائل اإلحالل ال. الثالثيةمخلوطات وال22-والهيدروكلوروفلوروكربون

)كجم/دوالر أمريكي (2006أسعار غازات التبريد في عام:1الجدول
CFC-12HCFC-22HFC-134aR-502R-404R-406AR-409AR-407AR-507

18.43.4510.751.213.111.08.916.216.7كوستاريكا
22.021.6ال یوجد10.03.620.410.422.44.0غانا

ال یوجدال یوجدال یوجد17.09.0ال یوجد9.55.016.0قيرغيزستان
20.020.0ال یوجد14.07.114.017.020.013.0مولدوفا
بعثات التقييم:المصدر
 

 برامج الحوافزمعايير اختيار المستفيدين وطرائق تنفيذ -ثالثاً

 فيما يتعلق بمعايير اختيار اليوئنديبي،باستثناء ،لم يتم الحصول على معلومات من الوكاالت المنفذة24
وتنص المبادئ التوجيهية لليوئنديبي على تقييم الطلبات المقدمة من.برامج الحوافزالمستفيدين ألغراض تنفيذ

.وترد هذه المعايير في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.المستعملين النهائيين لمبالغ الحوافز في ضوء عدة معايير

 في بعضالمنشأة المعنيةليوئنديبي المرونة في تطبيق معايير األهلية فيما يتعلق بموعد إنشاءاستخدم ا25
كانون/ يناير1 مؤهلة للحصول على مبلغ حوافز في حال وجودها فيالمنشآتففي مولدوفا، اعتُبرت.البلدان
كانون الثاني/ يناير1ا بشكل دائم، قبل أو قبله، وتركيب المعدات التي يتعين تبديلها، أو إعادة تهيئته2005الثاني
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ما يثبتوال بد أن يرفق بالطلب. على التوالي2000 و2003وفي قيرغيزستان، كان هذان التاريخان.2003
 لكي يضمن استهالكا وتركيب معداتهالمنشأةومن المفهوم أن اليوئنديبي حدد فارق السنتين بين موعد إنشاء.ذلك

. طلب المساعدةها قبل تقديمة المحتملةستفيدالمكربونية لمدة سنتين على األقل بواسطة الجهةالمواد الكلوروفلورو
تلقي عند تحديد األهلية لنهائياً تاريخا1995ًتموز/ يوليه25 الذي يحدد17/7واتخذت اللجنة التنفيذية المقرر

 للمعدات التي تعتمد على المواديةلمساعدة المالية من الصندوق المتعدد األطراف لتحويل أي قدرة تصنيعا
 تتعامل مع مستعملين نهائيينبرامج الحوافزوأوضح اليوئنديبي أن.المستنفدة لألوزون في المصانع المنشأة حديثاً

وعليه، لم".المصانع المنشأة حديثاً"يستخدمون أحياناً معدات مستعملة وال يملكون أي قدرة تصنيع تندرج في فئة
. لدى تحديد أهلية المستخدمين النهائيين في البلدين17/7يطبق القرار

ولوحظ أن. الواردة في المرفق الثالث قد تمت تلبيتهاالمستلزماتل تحليل الوثائق على أن معظمدي26
اتالمستعملين النهائيين لم يتمكنوا دائماً بسهولة من تقديم المعلومات المتعلقة بغازات التبريد المشتراة خالل السنو

 في عدةة المبدئيالشحنة تاستخدمففي قيرغيزستان،).في المرفق الثالث)و(البند(الثالث السابقة على التحويل
وفي كوستاريكا، طبقت تقديرات استهالك.حاالت مقياسا لالستهالك السنوي من المواد الكلوروفلوروكربونية

، بما في ذلكبرنامج الحوافز الطريقة المستخدمة لتنفيذوشملت.المواد الكلوروفلوروكربونية في السنوات السابقة
 للبلدالخاصةوتفاوتت الطريقة مع أخذ الظروف.ثاختيار المستفيدين، الخطوات المدرجة أيضاً في المرفق الثال

ىلة وضرورة الوفاء بمعايير الموافقة علوالمساءوقُصد بهذه الخطوات أن تكفل الشفافية.المعني بعين االعتبار
.برنامج الحوافزالمشروعات وغير ذلك من المتطلبات التقنية ل

ولكي تتحقق.كان بعض المستعملين النهائيين يقومون بتشغيل وحدات تبريد منفصلة في المواقع المختلفة27
هم حيثما أمكن عملياً، عن طريقكفاءة التشغيل بعد التحويل، أشير على المستعملين النهائيين بترشيد عمليات

. في وحدات أكبر حجماًإدماجها

 الحوافزقيمةمعايير التمويل ودفع -رابعاً

مبلغ حوافز، يمكن دفع نسبةلتمشياً مع المبادئ التوجيهية لليوئنديبي، لدى استالم طلب من إحدى المنشآت28
:يدفع الرصيد المستحق بعدو. في المائة من التكلفة المقدرة مقدماً إذا وجد التوثيق مرضيا والطلب نفسه مقبوال40ً

 إكمال التحويل إلى معدات تعتمد على غازات تبريد غير محتوية على مواد كلوروفلوروكربونية؛ )أ(

 الدولي توصية رسمية بشأن مستوىستشارياستعراض بيانات التكلفة اإلجمالية الفعلية وتقديم اال )ب(
 مبلغ الحوافز؛

مواد تمدة على غازات تبريد تشتمل علىالمعخط األساسمعداتتفكيك/تدمير )ج(
 غير صالحة لالستعمال وفقاً للمقررات والمبادئ هذه المعدات، أو جعلكلوروفلوروكربونية

 .التوجيهية للسياسات العامة للصندوق المتعدد األطراف

نيةسوف يلزم أن ترفق باألدلة الفوتوغرافية المناسبة شهادة موقع عليها من وحدة األوزون الوط29
لىإومن المفهوم بوضوح أن معدات خط األساس التي تم تبديلها لن تباع أبداً. الوطني والمنشأةستشاريواال

وبما أن المبلغ الذي يدفعه الصندوق المتعدد األطراف ليس إال حافزاً،.منشأة أخرى، سواء داخل البلد أو بالخارج
 المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزونخردة مقابلسوف يسمح للمنشأة باالحتفاظ بأي قيمة تحصل عليها

.التي يتم تدميرها

لم تُدفع أي مبالغ مقدماً في كوستاريكا، بالرغم من أنه ربما كان أيسر على مالكي قوارب الصيد أن30
في وقت إعدادغير أنه.يبدؤوا عمليات التحويل لو دفعت لهم مقدماً بعض المبالغ كما في البلدان األخرى

ذكر ممثلو قطاع مصائد األسماك أن هذا ربما ال يكون قراراً حكيماً ما لمالمشروعات لم تُطلب أي دفعات مقدماً و
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يعيد البنك الضامن بمقتضاها جميع المبالغ المدفوعة في حالة)كما كان الحال في غانا(يتم إضافة خطة للضمان
.عدم إتمام التحويل حسب االتفاق

م منغ ك9 دوالر أمريكي عن كل كمية تصل إلى500دم دفعات الحوافز وفقا لجدول يبدأ منتق31
 000 استنفاد األوزون، إلىمن قدراتاالستهالك السنوي للمواد الكلوروفلوروكربونية تتم إزالته، مقدرة بأطنان

 ، استنفاد األوزونمن قدراتم أو أكثر من االستهالك المزال مقدراً بأطنانغ ك200  كل دوالر أمريكي عن10
 دوالر10 000هويدفعأقصى مبلغفكان في قيرغيزستانأما.مع تقديم الفواتير التي تؤكد التكاليف المتكبدة

واستُند في وضع. استنفاد األوزونمن قدراتم أو أكثر من اإلزالة مقدرة بأطنان كغ400عن كلأمريكي
 إما إلى كمية الشحنة المبدئية من غاز التبريد أو إلى متوسط السنواتالصيغة لحساب مبلغ الحوافز المدفوعة

وكان مفهوماً أن هذه الطريقة، بينما تعالج الشواغل المتعلقة.الثالث لكمية غاز التبريد المستخدم سنويا، أيهما أدنى
 الموارد الماليةوفرأن تبإمكان تحقيق المنشآت ذات معدالت التسرب العالية لميزة مالية غير عادلة، تكفل

 في40قد طلب جميع مقدمي الطلبات دفع نسبة الـو.المحدودة حوافز لعدد أكبر من الذين يتوقع تقديمهم للطلبات
وفي غانا،.مقدماً ودفعت لهم هذه النسبة، إال في حالة كوستاريكاالتي أقرها االستشاري الدولي لليوئنديبيالمائة

 في المائة40 في تقديم ضمانات مصرفية على نسبة الـةط الدفع المتمثلوتلبية شريتعين على مقدمي الطلبات
وقدم أصحاب الطلبات الضمان المصرفي باستخدام النموذج الخاص الذي صممته.المبدئية من صفقة الحوافز

تعادة المبالغويرجع بعض السبب في اتخاذ هذا الشرط مقياساً لضمان إمكان اس.وكالة حماية البيئة لهذا الغرض
والواقع أن.األداء فضالً عن إلزام المستفيد في الوقت ذاته بإنجاز المشروعالمدفوعة للمستفيدين في حالة عدم

وكان من. نكث بوعده وتم استرداد المبلغ الذي دفع له مقدماً مضافاً إليه الفائدة38أحد مقدمي الطلبات وعددهم
يالواضح في جميع منشآت المخزونات ا لزم المستفيدينلباردة التي جرت زيارتها أن إدخال الضمان المصرفي ال

ي وكانت غانا البلد الوحيد.لزمهم أيضاً بتنفيذ توسعات أو تحسينات مرتبطة بهابإتمام عمليات التحويل فحسب، بل
.الذي طبقت فيه خطة الضمان المصرفي

ز للمستعملين النهائيين عقب إتمام التحويالت وتوثيقها في المائة المتبقية من الحواف60دفعت نسبة الـ32
مباشرة بواسطة المكتب القطري لليوئنديبي بعد اطمئنانللمستعملين النهائيينوتم الدفع.وتقديم الشهادات بذلك

.المكتب إلى وفائهم بالشروط المطلوبة

ور على مستفيدين في السنواتوفي قيرغيزستان، واجهت وحدة األوزون الوطنية بعض صعوبات في العث33
 مستوى المبلغ الذي2006آذار/وبناء على طلب الوحدة، زاد اليوئنديبي منذ مارس.2005 و2004 و2003

.عدد مقدمي الطلباتتزايد مما نتج عنه في المائة من المبلغ الكلي60يسدد مقدماً إلى نسبة

بعد إتمام تحويل نظام التبريد في قارب الصيدوفي كوستاريكا، جرى تسديد المبالغ في دفعة واحدة34
 في المائة من إجمالي النفقات التي يتكبدها50ومثلت قيمة التعويض نسبة تصل إلى.والتصديق عليهالمعني

وتحدد أقصى مستوى.المالك بغض النظر عن مستوى االستهالك السنوي من المواد الكلوروفلوروكربونية
راً أمريكياً بناء على التجربة المكتسبة في تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج دوال5 670للتعويض وهــو

 وبما أن هذا نوع قياسي موحد.22-فلوروكربون تكنولوجيا الهيدروكلوروباستخدامبإعادة تهيئة ثالثة نظم للتبريد
.ة بوجه عامللتحويل، أمكن االتفاق على قائمة بالمعدات والمواد المؤهلة قابلة للتطبيق ومقبول

لوحظ في المقابالت التي أجريت مع أصحاب سفن الصيد في كوستاريكا أن الحصول على مبالغ لتنفيذ35
يواجهون صعوبات في جمع المبالغ الضرورية لدفع قيمة التحويلكانواني المستفيدذلك أن.ل مشكلةمثالتحويل ي

والبد من اإلشارة إلى أن غالبية القوارب.ا الغرضوأعربوا عن عزوفهم عن اللجوء إلى القروض المصرفية لهذ
الحالة خالل مرحلة التجريب،ولم تتضح هذه.مملوكة لشركات صغيرة أو لمالك أفراد، مواردهم المالية محدودة

.2007ولكنها أصبحت إحدى القضايا في المرحلة الثانية، وقد يكون لها أثر سلبي خالل تنفيذ خطة التحويل لعام
في كوستاريكا تعاني بعض الصعوبات، وهي تعزى بصفة)الجمبري(الئل على أن صناعة صيد الروبيانوثمة د

، وارتفاع أسعار الغازات، وانخفاض مخزونات الروبيان البري مما السمكيةرئيسية إلى توافر روبيان المزارع
.يقتضي القيام برحالت أطول وأطول بالقوارب
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 المبالغ المطلوبة للتحويل نسبياً يمكن أنن المصرف بالنظر إلى صغرالوطني أأوضح ممثل المصرف36
قرض من الالتوقيع علىفي حالةوذلكرهن عقاري، في المائة، بدون ضمان13ة قدرهيقدم قروضاً بمعدل فائد

 لخفض كبير في تقديروأفاد المصرف كذلك بأن سفن الصيد، نظراً لشدة ظروف التشغيل، معرضة.ضامن
.كضمانإن استخدمتقيمتهاف لالمصر

 اختيار التكنولوجيا -خامساً

 للمستعملينتوافرهاحدد اليوئنديبي في وثيقة المشروع الخيارات التكنولوجية الثالثة التالية التي يمكن37
:النهائيين في قطاع التبريد التجاري والصناعي من أجل القضاء على استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية

االستعاضة عن نظام التبريد الحالي المعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية بنظام مصمم )أ(
 في قدرات استنفاد األوزون،ستخدام غاز تبريد خال من قدرات استنفاد األوزون أو منخفضال

  يشمل التمويل الذي يمكن إتاحتهلن هذه الحالةوفي. في معدات جديدةتحتاج إلى استثمار كبير
في قطاعالمؤهلينإال نسبة ضئيلة من المستعملين النهائيينفي العادة برنامج الحوافزفي إطار

 .التبريد التجاري والصناعي في البلدان األربعة التي جرى تقييمها

إعادة تهيئة معدات التبريد القائمة باستخدام غازات تبريد خالية من قدرات استنفاد األوزون أو )ب(
لوروفلوروكربونية منخفضة في قدرات استنفاد األوزون مثلمادة هيدروك

وهذا الخيار عملي من. يمكن أن تطيل عمر استخدام المعدات22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ويلزم النظر في.الوجهة التقنية بالنسبة لبعض المعدات الموجودة ولكن ليس بالنسبة لها جميعاً

 .التبديلب مقارنةئةعمر المعدات واقتصاديات إعادة التهي

 ثالثية من غازات التبريد تحتويمخلوطاتباستخدام" اإلحاللبالبدائل السريعة"طبق التحويل )ج(
 قبل وقت إعداد المشروع5على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية تطبيقاً محدوداً في بلدان المادة

 بالنظر إلى معدلوال سيماا نسبيا،نظراً لقلة المتاح من غازات التبريد المذكورة وارتفاع تكلفته
ومن الضروري أيضاً االحتراس إلى أقصى حد في.التسرب المرتفع في معدات التبريد القديمة

 لتفادي التلوث المحتمل،معالجة غازات التبريد هذه، وفي القيام بعمليات االسترداد وإعادة التدوير
غير مؤكدة خاصة"البدائل السريعة"حويل بأحدومن المعترف به أن استدامة خيار الت.فيما بينها

غيرخيار، وهو لذلك12-المحتمل إلى الكلوروفلوروكربون"النكوص"إذا أخذ في االعتبار
 .برنامج الحوافزمؤهل للتمويل بموجب

التي المقدمة في نماذج الطلباتخط األساسمعلوماترات التكنولوجية المتاحة في ظلجرى تقييم الخيا38
وروعيت الظروف. الوطني من خالل زيارات للمواقعستشاريتحقق منها االن والمستعملون النهائيو مهاقد

ففي غانا، استناداً إلى تقييم المعدات الموجودة، لم يقع االختيار إال.الخاصة في اختيار تكنولوجيا التحويل المناسبة
ي.ي الدولي لليوئنديبستشاري وأيد ذلك اال،على خيار التبديل  بالبدائل السريعة"نظر في استخدام خيار التحويلولم

 العزلوكانت جميع المنشآت تقريباً بها كباسات شبه محكمة.أعاله)ج (37لألسباب المذكورة في الفقرة"اإلحالل
 12- بينما استخدم في بعضها اآلخر كل من الكلوروفلوروكربون12-تستخدم غاز التبريد الكلوروفلوروكربون

 بحيث تستخدم12-وجرى تحويل النظم المعتمدة على الكلوروفلوروكربون.R-502غاز التبريدو
. مع تبديل الكباساتR-404a إلىR-502أ، بينما جرى تحويل النظم المعتمدة على134-الهيدروفلوروكربون

 والتقييم والرصدوثمة مزايا واضحة لالقتصار على اختيار مسارين تكنولوجيين فحسب، منها سهولة التحويل
.وتحسين احتماالت التوافر التجاري لغازات التبريد
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حويل المستعملين النهائيين إلىلت)إعادة التهيئة والتبديل(وفي قيرغيزستان ومولدوفا، استخدم خياران39
لقديمة التيواختير خيار التبديل عادة في التعامل مع منشآت التبريد ا.خالية من الكلوروفلوروكربونتكنولوجيا

فتم تركيب معدات جديدة تعتمد على.من معدل تسرب مفرط واحتياج مرتفع للخدمةتعاني  ماكثيراً
وفي بعض الحاالت، جرى. درجات الحرارة المطلوبةنطاق بناء علىR-404 و22-الهيدروكلوروفلوروكربون

عزل، مما أدى إلى وفورات ملموسة فييمة بمنشآت جديدة أفضل في الدأيضاً تبديل منشآت التخزين البارد الق
ولم يتم حساب التكاليف المقترنة.وثبت في بعض الحاالت أن خيار التبديل بالغ الجدوى من حيث التكلفة.الطاقة

.برنامج الحوافزبتبديل الغرف الباردة أو تحسين العزل ضمن حساب التعويضات المستحقة بموجب

ختيار بعض المستعملين النهائيين على خيار إعادة التهيئة الستخداموفي قيرغيزستان ومولدوفا، وقع ا40
 كبديل لمعدات التبريد المزودة بكباسات شبه محكمة العزل تعتمد على22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 وحالتها جيدة نسبياً، ألن هذه الكباسات صممت في أغلب األحيان الستخدام كل من12-الكلوروفلوروكربون
الزيادة فيوهي لذلك قادرة على مقاومة.22- وغاز التبريد الهيدروكلوروفلوروكربون12-وروكربونالكلوروفل

وتتضمن إعادة التهيئة الستعمال.22-ضغط التصريف والحرارة المقترنين بالهيدروكلوروفلوروكربون
/ح، وصمام التمددمكونات النظام من قبيل المجفف ذي المرشبعض عادة تغيير22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ولم يستلزم خيار إعادة.وتبديل غاز التبريد ومادة التشحيم)المكثفات، وأحياناً المبخّرات(ناقالت الحرارةوتعديل
.التهيئة استثماراً رأسمالياً كبيراً كالتبديل، ولكن جدواه االقتصادية محدودة بالعمر المتبقي للمعدات الموجودة

 في إطار خطة إدارةبرنامج الحوافزالصيد في كوستاريكا قطاعاً ذا أولوية لتنفيذواعتُبر تحويل أسطول41
 في أسطول الصيد في كوستاريكا12-فمعظم معدات التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون.غازات التبريد

 22-روكلوروفلوروكربونوشملت إعادة التهيئة الستخدام تكنولوجيا الهيد. الخدمة والصيانةب كثيراً منتطلتقديمة
المكثفات،(تغيير بعض مكونات النظم من قبيل المجفف ذي المرشح وصمام التمدد وتعديل ناقالت الحرارة

ونظراً لظروف العمل الشاقة، تعين في بعض الحاالت.فضالً عن تبديل غاز التبريد ومادة التشحيم)المبخرات
ت بيتزر المركبة على سفن الصيد متوافقة مع غاز التبريدوكباسا.نابيب جزئياً أو بشكل كاملتبديل األ

 بحاجة إلى إصالح وتجديد بسبب قدمها حتى من الكباسات كانكثيرالولكن.22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ونوقشت اإلجراءات.22- المقترنة بغاز التبريد الهيدروكلوروفلوروكربوناألشد قسوةتتالءم مع بارامترات العمل

. الدولي ونفذها مقاولون محليونستشاري وتم االتفاق عليها مع االالتقنية

الذي ظهر حديثاً تحت العالمة التجارية C-10M1 وغازR-409 وR-406المخلوطات الثالثية مثل42
 دوالرا15ً دوالرات أمريكية إلى5آسترون في روسيا في سبيلها للتوافر بقدر أكبر وأكبر بسعر يتراوح بين

وهذه المخلوطات مبنية على غازات تبريد هيدروكلوروفلوروكربونية.م حسب مصدر التوريد والنوعيةكغ/اًأمريكي
والمخلوطات الثالثة.، ومن ثم تعد ذات طابع انتقالي0,055 إلى0,04ولها قدرة استنفاد األوزون في النطاق من

-لغاز التبريد الكلوروفلوروكربون"يعة اإلحاللسر"جميعاً متوافقة بوجه عام مع الزيوت المعدنية وتعتبر بدائل
وفي بعض الحاالت يكون سعر المخلوطات أقل من.، بحيث ال تتطلب سوى تعديالت ثانوية في نظام التبريد12

وأخذت أوساط التبريد في مولدوفا وقيرغيزستان تزداد وعياً بغازات التبريد هذه.12-سعر الكلوروفلوروكربون
ها باستخدامها، خاصة لخدمة نظم التبريد ذات معدالت التسرب المنخفضة والمزودة بكباساتوأعربت عن اهتمام

التبريد الكلوروفلوروكربونيةإلى غازات "النكوص"وال ينبغي أن تشكل مسألة.محكمة أو شبه محكمة العزل
ويلزم إدخال بعض تعديالت.داعياً للقلق ألن سعر الغازات البديلة في سبيله ألن يكون أكثر قدرة على المنافسة

 توافرمن حيث هذه التطورات الجديدةتعكسعلى المبادئ التوجيهية لليوئنديبي بشأن خيارات التكنولوجيا لكي
. وأسعارهالالستخدام وصالحيتهامخلوطات البدائل السريعة إلعادة تهيئة معدات المستعملين النهائيين
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 تأثير المشروعات -سادساً

 التي تم تجنب12- على أساس كميات الكلوروفلوروكربونبرامج الحوافزاب التأثير المباشر لجرى حس43
 على تجاوز2ويدل الجدول.استخدامها في خدمة معدات التبريد للمستعملين النهائيين في المشروعات المنجزة

وستزيد اإلزالة كذلك لدى.ةأهداف اإلزالة بالفعل في قيرغيزستان ومولدوفا من خالل تنفيذ المشروعات المنجز
الك المواد الكلوروفلوروكربونيةكمل التأثير المباشر في خفض استهمما يو.االنتهاء من المشروعات الجارية

عتمد على الكلوروفلوروكربون ومن ثم تفادي واردات الغازاتالمسترد المإعادة استخدام غاز التبريد
ب التحديد الكمي للتأثير المباشر ألن بعض كميات غاز التبريد التي تمومن الصع.الكلوروفلوروكربونية الجديدة

تبريد لخدمة نظم أخرىل استخدامها سواء بواسطة المستعملين النهائيين أو تقنيي افي حالةاستردادها لم تسجل
بعضولم يتحقق المستهدف من اإلزالة في غانا بهامش يعزى إلى إلغاء.معتمدة على الكلوروفلوروكربون

ويبدو الخفض اإلجمالي في استهالك المواد المستنفدة لألوزون في قطاع المستعملين النهائيين في.عمليات التحويل
 االستهالك في قطاع المستعملينيرجع لتقديرويفترض أن هذا.برنامج الحوافزغانا أقل من اإلزالة المباشرة من

وفي كوستاريكا لم يتحقق حتى اآلن هدف اإلزالة.مشروعاتالنهائيين بأقل من حقيقته عند الموافقة على ال
 استنفاد األوزون على النحو المحدد في وثيقة المشروعات ومنمن قدرات طناً مقدرة بأطنان36المباشرة لـ

غير أن استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في.المحتمل أال يتحقق حتى بعد إنجاز عمليات التحويل المتبقية
 11 إلى حوالي2002 استنفاد األوزون في عاممن قدرات طناً مقدرة بأطنان63ل الصيد تم تخفيضه منأسطو

 بسبب إجراء عمليات تحويل إضافية بواسطة2006 استنفاد األوزون في عاممن قدراتطناً مقدرة بأطنان
الذي تلقاه هذا القطاع الفرعيالمالك أنفسهم وإدخال تحسينات جذرية على ممارسات الخدمة تعزى إلى التدريب

أفادت البلدان األربعةوإضافة إلى اإلزالة المباشرة. وأنشطة خطة إدارة غازات التبريدبرنامج الحوافزخالل تنفيذ
ويمكن أن يعزى هذا.2006خفض كبير في االستهالك من ِقبل قطاعات المستعملين النهائيين في عامبوجود

 لبرامج الحوافز وإلى إعادةمتتابعالكلوروفلوروكربونية جزئياً إلى األثر الحفاز والالخفض في استهالك المواد
. تحويلهابعد الذي جرى استرداده من المعدات12-استخدام الكلوروفلوروكربون
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استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية وإزالتها المقررة والمتحققة:2الجدول
مولدوفاقيرغيزستانغاناكوستاريكا

إجمالي استهالك المواد
الكلووفلوروكربونية عند الموافقة

منمقدراً بأطنان(على المشروعات
 ) استنفاد األوزونقدرات

132.3 (in 2002)43.63 (in 1999)53.45 (in 2000)17.43 (in 2003)

الك المستعملين النهائيين لدىاسته
مقدراً(الموافقة على المشروعات

) استنفاد األوزون قدراتمنبأطنان

68.1510.0046.0012.0

أهداف إزالة المواد المستنفدة
لألوزون كما في وثيقة المشروعات

 استنفادمن قدراتمقدرة بأطنان(
)األوزون

36.54.002.51.25

إزالةالنسبة المئوية للمستهدف من
لمواد المستتنفدة لألوزون مقارنةا

)لمائةفي ا(باالستهالك الكلي

27.69.14.67.1

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في
عمليات تحويل المشروعات التي تم

مقدرة()ر المباشريأثتال(إنجازها
) استنفاد األوزونمن قدراتبأطنان

6.33.73.11.4

اإلزالة اإلضافيةالمتوقعة للمواد
الكلوروفلوروكربونية من

مشروعات التحويل الجارية عند
  من قدراتمقدرة بأطنان(إكمالها

)استنفاد األوزون

2.800.70.4

مقدراً( 2006إجمالي استهالك عام
) استنفاد األوزونمن قدراتبأطنان

48.4517.58.114.4

استهالك المستعملين النهائيين في
منمقدراً بأطنان( 2006عام

) استنفاد األوزونقدرات

19.977.06.57.87

ة المئوية الستهالك قطاعالنسب
 2006المستعملين النهائيين في عام

)في المائة(مقارنة بالمجموع الكلي

41.240.080.254.6

قائمة الموجودات، التقارير المرحلية، بعثات التقييم:المصدر

 

وترتبط.حويلأكد المستفيدون على صعيد المنشآت المزايا االقتصادية الكبيرة المتأتية من عمليات الت44
 في الحاالت التي تعاد فيها22-الوفورات بصفة رئيسية بانخفاض سعر غاز التبريد الهيدروكلوروفلوروكربون

وفي حاالت التحويل إلى.22-تهيئة نظم التبريد لتستخدم تكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون
ه حتى رغم أن سعر الكيلوجرام الواحد، أفاد أصحاب معدات التبريد بأنR-404أ أو134-الهيدروفلوروكربون

، فإن المزايا االقتصادية المترتبة على كفاءة12-من البدائل الجديدة حاليا أعلى من سعر الكلوروفلوروكربون
تشغيل النظم الجديدة تفوق بكثير الفروق في أسعار غازات التبريد وينبغي أن تكون حافزاً على التحويل إلى

دت جميع الشركات تقريباً بأن حاالت تسرب غازات التبريد واألعطال كثيرة الحدوث قد تموافا.البدائل الجديدة
ية في تكاليف التشغيل والخسائر في المنتجات المخزونة بين تماما مما نتج عنه تخفيضات جذروقفها أوالحد منها
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وفورات الكفاءة في التبريد يوضحويرد في المرفق بدراسة الحالة في مولدوفا تقرير تفصيلي.الحين والحين
.والطاقة

ن، تشعر المنشآت التي تم تحويلها بتحسن األداء نتيجة للمساعدة التقنية التيولمستفيدما أعرب عنه اوفقاً ل45
وتزداد كفاءة موظفي الصيانة من الوجهة التقنية عن ذي قبل، حيث.تلقتها من مقاولي التبريد خالل عملية التحويل

ومات والمعارف المكتسبة فيما يتعلق بالممارسات الجيدة، بما فيها التعرف على غازات التبريد ذاتيطبقون المعل
ونظراً لالنخفاض الكبير في معدالت التسرب وللتحسن.5التسمية الخاطئة التي تنتشر في كثير من بلدان المادة

ن بعض المستعملين النهائيين توقف عنفي أداء الوحدات المحولة، فإن الطلب على الخدمة قد انخفض إلى حد أ
.توظيف تقنيين دائمين للتبريد

وقد.المؤسسى أو التقني/زاد تنفيذ البرنامج من توطيد الخبرة الفنية في البلد، سواء على الصعيد الحكومي46
 الحكوميةأعدت طرائق التنفيذ واإلجراءات التقنية للتحويل باالشتراك مع وحدات األوزون الوطنية والمؤسسات

وأتيحت لشركات خدمات هندسة التبريد المحلية فرصة لتطبيق ما لديها من دراية فنية على نطاق.المرتبطة بها
.أوسع، مما أكسبها مزيداً من الخبرة والثقة في قدراتها التقنية

تفأصحاب المشروعا.يضاً من مكانة وحدات األوزون الوطنيةأيبدو أن تنفيذ المشروعات يرفع47
ي التبريداستشاريوالمستعملون النهائيون يسعون اآلن بشكل أكثر تواتراً للحصول على مشورة هذه الوحدات و

واردات غازات التبريد واستخدامها، مما يسهم في الجهودبالوطنيين فيما يتعلق بمنشآتهم الجديدة الخاصة بالتبريد و
.يةالمبذولة لمكافحة استيراد المواد الكلوروفلوروكربون

 أن النسبة المئوية لهدف إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية إلى االستهالك الكلي تراوحت2ويبين الجدول48
ويمثل نصيب قطاع المستعملين النهائيين من. في المائة لدى الموافقة على المشروعات27,6 في المائة و4,6بين

برامج يدل على أهمية استمرارذاوه. في المائة80مائة و في ال40االستهالك مقارنة باالستهالك الكلي ما بين
 للمستعملين النهائيين حتى تتحقق أهداف إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية التي حددها بروتوكولالحوافز

وأفادت وحدات األوزون الوطنية بعزمها على مواصلة تنفيذ برامج الحوافز في إطار خطط إدارة.مونتريال
.نهائية الموافق عليها أو التي تعد في المستقبلاإلزالة ال

 تكلفة المشروعات وجدوى التكاليف -سابعاً

، وعدد التحويالت التي أنجزت،برامج الحوافز أدناه البيانات المتعلقة بحالة تنفيذ3ترد في الجدول49
وتشمل.جدوى التكاليفوإجمالي النفقات، والحوافز المدفوعة، وإجمالي اإلزالة المباشرة التي تحققت، و

 عالوة على مبالغ الحوافز المدفوعة للمستعملين النهائيين عادةبرامج الحوافزالمخصصات الموافق عليها لتنفيذ
ين الدوليين والمحليين، والسفر، وحمالت التوعية، وحلقات العمل مع المستعملين النهائيين، ونشرستشاريتكلفة اال

 في المائة في المتوسط من مجموع المبالغ الموافق75تحليل البيانات أن حوالي ويتبين من.المواد المطبوعة
 دوالر10 000 دوالر أمريكي و1 000عليها تم دفعها للمستعملين النهائيين مباشرة بمثابة حوافز تتراوح بين

 في المائة مقابل حوالي19,9تمثل نسبة الحوافز المدفوعة إلى إجمالي النفقاتوفي غانا،.أمريكي للمنشأة الواحدة
هذه النسبة بأن مجموع اإلنفاق في كثير من الحاالت كانانخفاضعلليو. في المائة في البلدان الثالثة األخرى45

.يشمل تكلفة عمليات عزل وتوسعات جديدة لم يتم حسابها في البلدان الثالثة األخرى

غير أن جدوى التكاليف يمكن.كن تحديدها كهدفليس لمشروعات تقديم الحوافز جدوى تكاليف محددة يم50
، ثمة3وكما يتبين من الجدول.5 في مختلف بلدان المادةبرامج الحوافزأن تستخدما مقياساً للكفاءة في تنفيذ

وينبغي التنويه بأن االستهالك السنوي المقرر من.فجوة كبيرة في قيم جدوى التكاليف بين كوستاريكا ومولدوفا
وفي بعض.ر المشروع في كوستاريكا وجدوى تكاليفهيأثت قد استخدم في حساب12-لوروكربونالكلوروف
 في المائة من الشحنة المبدئية نتيجة لالرتفاع الكبير في600نحويبلغ االستهالك السنوي المقدركانالحاالت،

جرى تحديد االستهالك السنويوفي مولدوفا،.تبريد التي أبلغ عنها أصحاب سفن الصيدلمعدالت تسرب غازات ا
وبصفة عامة، تم.من فواتير شراء غازات التبريد التي تم التحقق منها مع موزعي المواد الكلوروفلوروكربونية
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. في المائة من الشحنة المبدئية للنظام المعني50تحديد االستهالك السنوي ألغراض الخدمة على مستوى حوالي
 50 و40(د الكلوروفلوروكربونيةمستفيدين ذوي االستهالك المنخفض من المواويوجد في مولدوفا اثنان من ال

 دوالر أمريكي في المتوسط مما نتج عنه جدوى تكاليف سيئة7 000قاما بتبديل معداتهما بتكلفة تبلغ نحو)مكغ
 51  نحو المتوسطتدخل هاتان الحالتان في االعتبار، لكانت جدوى التكاليف في مولدوفا تبلغ فيولو لم.للغاية

.غك/دوالراً أمريكياً

 البيانات المالية للمشروعات، واإلزالة المتحققة، وجدوى التكاليف:3الجدول
مولدوفاقيرغيزستانغاناكوستاريكا

دوالر(مجموع المخصصات الموافق عليها
200,000198,000187,242142,808)أمريكي

دوالر( المبالغ التي لم يتم صرفها بعد
78,1720.0030,00015,486)أمريكي

60.91008489.2)في المائة(معدل الصرف

1738119عدد المستفيدين الذين أكملوا عمليات التحويل
مجموع النفقات التي تكبدها المستعملون

126,846994,500173,729193,464)دوالر أمريكي(النهائيون

مستعملون النهائيونالحوافر التي تلقاها ال
64,423198,00076,49771,944)دوالر أمريكي(

5019.914437.2)في المائة(نسبة الحوافز إلى مجموع النفقات
ريأثتال(كمية المواد الكلوروفلوروكربونية المزالة

 استنفادمن قدراتمقدرة بأطنان) (المباشر
)األوزون

6.43.73.11.4

لحوافز التي تما(جدوى التكاليف
كمية المواد الكلوروفلوروكربونية/تسلمها
)مكغ/دوالر أمريكي() (المزالة

10.0753.5124.6851.39 

بعثات التقییم:المصدر
 

 بلداً من بلدان17 الجارية فيبرامج الحوافزوألغراض المقارنة، جرى حساب جدوى التكاليف المقررة ل51
  المدرجة في الخطط الوطنيةبرامج الحوافزتكاليف المتوقعة ألنشطة اإلزالة بخالف ومقارنتها بجدوى ال5المادة

انظر(وتبدو القيم المحسوبة لجدوى التكاليف متماثلة تقريباً في الحالتين.لإلزالة وخطط إدارة اإلزالةالنهائية
).التفاصيل في المرفق الرابع

 تنفيد المشروعات وإدارتها ورصدها -ثامناً

 على الصعيدبرامج الحوافزكل من وحدات األوزون الوطنية على أن تنفذواالتفاق بين اليوئنديبيتم52
وعينت وحدات األوزون الوطنية.الوطني بمساعدة من االستشاريين الدوليين ومكاتب اليوئنديبي المحلية

ن عن طريق خطوط االتصالأجروا اتصاالت مع المستعملين النهائيين والمقاولين المحليياستشاريين وطنيين
 من خالل حلقة العمل التي نظمتبرامج الحوافزوجرت التوعية ب.القائمة التي توفرها جمعيات التبريد الوطنية

وأعد اليوئنديبي إجراءات تفصيلية لتقييم التطبيقات، بما فيها.للتقنيين في مجال التبريد وللمستعملين النهائيين
وقدمت إجراءات التنفيذ للخبراء الوطنيين والجهات المستفيدة.المستفيدين ودفع الحوافزشروط اختيار التكنولوجيا و

كما نظمت وحدات األوزون الوطنية.المحتملة في حلقات عمل وطنية عقدها اليوئنديبي ووحدات األوزون الوطنية
سائل اإلعالم واالتصال المباشرحمالت للتوعية العامة للترويج للبرامج من خالل اإلعالن بين الحين والحين في و

.بالجهات التي يتوقع مشاركتها



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/8

15

برئاسة المدير التنفيذي لوكالة)لجنة االستعراض التقني(وفي غانا، أنشئت لجنة إلدارة المشروعات53
قنية،وضمت اللجنة بين أعضائها ممثلين لوحدة األوزون الوطنية، والجامعة الت.برنامج الحوافزحماية البيئة لتنفيذ

وقدمت اللجنة خطة للضمانات المصرفية لكي يستخدمها.وجمعية التبريد الوطنية، وممثلين لعدة وزارات
وكفلت هذه الخطة الشفافية والمساءلة فضالً عن.المستفيدون للحصول على المبالغ التي يتلقونها بموجب البرنامج

في مجموعات أو دفعات من الشركات وكان ذلك فيماامجنوجرى تنظيم البر.ثقة المستفيدين في تنفيذ المشروع
التفاعل الناتج بينيبدو طريقة متسمة بالكفاءة في التنفيذ بالنظر إلى عدد المستعملين النهائيين المشتركين و

 في غانا بأن البرنامج قامت بإدارته وكالة حكومية منفذة بدالً من إدارةبرنامج الحوافزويرتبط نجاح.النظراء
. إدارية في اإلجراءاتاً قيودالتي تعانيى الوزاراتبإحد

 بالنسبة لكل مشروع وقياسهابرامج الحوافزجرى تحديد المراحل الرئيسية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ54
  شهراً،74 إلى12وتتفاوت المدة المعتمدة للمشروعات من.بالشهور بدءاً من تاريخ الموافقة على المشروعات

 وبلغت، شهراً مقارنة بالموعد المقرر لالنتهاء11 وتبلغ مدة التأخير في المتوسط شهراً،97 إلى22منوالفعلية
وتحقق إنجاز المشروعات في جورجيا. شهراً أو أكثر بعد موعد االنتهاء المقرر لها12بالنسبة لثمانية مشروعات

كا ومولدوفا تسير في مواعيدها ومنكما أن المشروعات في قيرغيزستان وكوستاري.وسيشيل وموريشيوس
وبينت وحدتا األوزون الوطنيتين في قيرغيزستان ومولدوفا أن بعثات الرصد.2007المتوقع إنجازها في عام

غير أنه لم يلتزم بالمراحل. في هذين البلدينبرامج الحوافزالتي نظمها اليوئنديبي يسرت كثيراً النجاح في تنفيذ
وأفيد بأسباب حاالت التأخير في تقارير اليوئنديبي المرحلية كما.متوسطة في غالبية الحاالتالالرئيسية للعمليات

مزيد من الوقت عما كان متوقعاً لفهم المتطلبات المقترنة بتنفيذل واحتاج األمر.عليلها خالل بعثات التقييمجرى ت
د، ولتحديد العوائق، وإلدخال التعديالتالبرامج وللتوعية بين صفوف المستعملين النهائيين وأوساط التبري

.الضرورية على المشروعات إلعادتها إلى المسار الصحيح

وترتبط أسباب التأخيرات بمشاكل مؤسسية في هذه البلدان وباالفتقار إلى المستلزمات المسبقة الضرورية55
ويرد. في تنفيذ المشروعات عن كثبوتقوم أمانة الصندوق برصد حاالت التأخير.برامج الحوافزللنجاح في تنفيذ

.وصف موجز للظروف المقترنة بهذه التأخيرات في العامود األخير بالمرفق األول

 االستدامة -تاسعاً

لم تتنبأ وحدات األوزون الوطنية وال المستعملون النهائيون بأي مشاكل فيما يتعلق باستدامة البرنامج نظرا56ً
وتوجد أدلة موثقة تثبت.ع السوق السائدة كانت مواتية لمواصلة عمليات التحويلألن األوضاع االقتصادية وأوضا

واستثمرت.اتخاذ التدابير لتدمير المعدات المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية أو جعلها غير قابلة لالستخدام
مصلحتها حماية هذا االستثمارت مبالغ كبيرة في التمويل الموازي إما لتحسين منشآتها أو توسيعها ومنالشركا

وتتمثل القوة الدافعة للحد من المعروض من غازات التبريد المعتمدة.باستخدام بدائل المواد الكلوروفلوروكربونية
على المواد الكلوروفلوروكربونية والطلب علي هذه الغازات في اإلنفاذ الصارم لنظام إصدار التراخيص وحصص

وتساعد هذه.12- لألوزون، وفي الزيادة المطردة في أسعار الكلوروفلوروكربوناستيراد المواد المستنفدة
.الظروف جميعاً على مواصلة االضطالع بعمليات التحويل

 الدروس المستفادة -عاشراً

ويتطلب. التي تمت زيارتها5تعكس الدروس المستفادة الظروف الخاصة بكل بلد من بلدان المادة57
 المواردإتاحةكنتوفي البداية، لم.يعته تمويالً موازياً من جانب المستعملين النهائيين بطببرنامج الحوافز

 بدرجة كافية للمستعملين النهائيين في قيرغيزستانة عن طريق خطة الحوافز وطرائق اليوئنديبي جذابةالمقترح
: العوائق التالية لتنفيذ البرنامجاللتين عانتا منومولدوفا

وجدتو.ان يعانيان من مصاعب اقتصادية كبيرة نظراً للطابع االنتقالي لالقتصاد فيهماكان البلد )أ(
فيما بعد مشاكل في إمكانيات الحصول على ائتمانات مصرفية منخفضة التكلفة لموازاة السلفة

 في المائة20نحو(وكانت الفائدة المصرفية مرتفعة.المقدمة من اليوئنديبي من أجل بدء التحويل
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 ). أعلى من ذلكأو

 .ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على المعدات واألجزاء التي يتم شراؤها )ب(

انخفاض دخل المنشآت نظراً النخفاض مستويات المعيشة كان يجعل فترة تسديد استثماراتها )ج(
 .طويلة بدرجة غير مقبولة

قبلة والمزايا المتأتية منكثير من المالك لم يكن لديهم سوى فكرة غامضة عن التكاليف الم )د(
 .تهاتهيئوإعادةاالستعاضة عن المعدات القديمة بوحدات جديدة أكثر كفاءة

اختلط األمر على بعض المستفيدين فيما يتعلق بمستوى الحوافز نظراً إلساءة تفسير المبادئ )ه(
 .التوجيهية لليوئنديبي فيما يتصل بحساب إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

وفي كوستاريكا، أعاقت التنفيذ مشاكل مماثلة، ضاعف من حدتها عدم توخي دفع أي مبالغ مقدماً في58
ويتردد أصحاب القوارب في طلب االئتمان، لوجود. األسماكصيدنديبي لبدء عمليات تحويل أسطولطرائق اليوئ

روض التي تخلف أصحابها عن دفعهاحاالت استرد فيها المصرف الوطني األصول، بما فيها القوارب، لتغطية الق
ه اآلن حتى مصادرة تراخيص صيد األسماك ومن ثم إغالق العمل التجاري المعني وجعل أمر استئنافهنويمك

وقد يرتبط السبب في حاالت التأخير الراهنة بالتقلبات الفصلية للعمل في صيد.صعباً بعد أن تتحسن الظروف
فحين يتخذ المالك قراراً بإعادة.ل الصيانة على القوارب تستغرق مدة أطولاألسماك وبأن عملية التخطيط ألعما

تحويل نظام التبريد الموجود لديه في السفن، كثيراً ما تصحب ذلك مجموعة أكبر من أعمال الصيانة واإلصالح
دخل منلن يحصل فيها المالك على أي)أو أكثر( أسابيع4-2وهذا يشمل فترة تمتد من.في الحوض الجاف

لذلك فإن التكلفة الكلية لهذه الصفقة أعلى بكثير من تكلفة تحويل نظام التبريد إلى.سفينته
.برنامج الحوافزدخل المالك هذا األمر في حسابه قبل التوقيع على االنضمام لوي.22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .يام بالتحويل سفينة في انتظار اللحظة المناسبة للق20وقد انضمت إليه حالياً

عملت الجهود المتضافرة التي بذلتها الحكومات في تنفيذ نظم حصص الصادرات من المواد59
الكلوروفلوروكربونية وحمالت التوعية التي قامت بها وحدات األوزون الوطنية في تعاون وثيق مع جمعيات

 عدة عوامل على حفز المستعملينعملتو.التبريد الوطنية على تهيئة أجواء إيجابية للمضي في المشروعات
:النهائيين بعد تحسن فهمهم للعملية

 من مشاكل الخدمة وارتفاع تكاليفبذلكقصر العمر المتبقي للمعدات الموجودة وما يقترن )أ(
 الصيانة؛

 وانخفاض سعر غاز12-الزيادة في سعر غاز التبريد كلوروفلوروكربون )ب(
 ؛ نسبيا22ً-الهيدروكلوروفلوروكربون

زيادة الوعي لدى المالك فيما يتعلق بالتزامات الحكومة نحو بروتوكول مونتريال وما يقترن بها )ج(
 من حدوث نقص في غازات التبريد المشتملة على المواد الكلوروفلوروكربونية في المستقبل؛

برنامجالبساطة النسبية في اإلجراءات التي وضعها اليوئنديبي للحصول على األموال بموجب )د(
 ؛الحوافز

زيادة الوعي بشأن المزايا اإلضافية المترتبة على تبديل الوحدات القديمة بمعدات جديدة أكثر )ه(
كفاءة، كالوفورات في الطاقة وانخفاض تكلفة الصيانة والحد من التسرب وفرص األعمال الناشئة

وقد نتج عن إعادة.ة تهيئتهاالمرتبطة بالتحسن في أداء معدات التبريد التي يتم تبديلها أو إعاد
تهيئة المعدات الموجودة زيادة في عمر هذه المعدات وإرجاء لالستثمارات التي ال مفر منها في
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 ؛5المعدات في صناعة تجهيز األغذية، وهي بالغة األهمية القتصاد بلدان المادة

لنوعية لعمليات التبديل وإعادةخدمة جيدة ا المقاولين المحليينوتقديمإتاحة التكنولوجيا البديلة )و(
 التهيئة؛

الصلة الجيدة بين االستشاريين المحليين والتقنيين في مجال الخدمة ومقاولي التبريد المحليين من )ز(
 .خالل الجمعية الوطنية للتبريد

تملة علىبعد أن يقرر المالك تبديل معدات التبريد أو إعادة تهيئتها، يصبح السترداد غازات التبريد المش60
الكلوروفلوروكربون وإعادة استخدامها في العادة جاذبية شديدة بما أن الوحدة ال تزال في حالة صالحة للعمل

.وتحتوي على شحنة كاملة من غاز التبريد

ويعاد ذكرها على أساس.لوحظت الدروس المستفادة التالية على وجه التحديد من تنفيذ المشروع في غانا61
 برامج الحوافز في أفريقيا التي ال يالحظ فيها تقدم في تنفيذ5 لبلدان المادةة أهميتنطوي علىس قدأن هذه الدرو
:الموافق عليها

وهي بصفة رئيسية المخازن(الصناعي/تنظر المنشآت في غانا إلى أنشطة قطاع التبريد التجاري )أ(
ومن ثم فإن.ةيالحكوم من المنحنوعال يجذب ايعلى أنها نشاط تجاري صرف)الباردة

واستدعى ذلك شيئاً من التثقيف.المحاوالت المبدئية الجتذاب المشاركين قوبلت باالرتياب والشك
عن طريق التفاعل الشخصي، خاصة من خالل تشديد استشاري التبريد الوطني بوحدة األوزون

اقتصاديةمزايامل على مصدر التمويل والغرض منه وما ينطوي عليه منالوطنية وحلقة الع
 .أصيلة

اكتسب البرنامج قبوالً واسعاً بعد أن أدرك المستعملون النهائيون أنه استُحدث في الوقت المناسب )ب(
وأن من الحكمة اقتصادياً االضطالع بالتغييرات المقترحة حتى مع تقديمهم إسهاماً مالياً كبيراً من

 .جانبهم

 عام في سياق جماعي،عرض في المائة في40سبتهجرى صرف المبلغ المدفوع المقدماً ون )ج(
األمر الذي عزز شفافية المشروع وساعد على كسب مزيد من ثقة المستعملين النهائيين في

 .إدارته

 علىبالقبولالضمان المصرفي الذي طلبته وكالة حماية البيئة كشرط لتلقي الدفعة المقدمةحظي )د(
مستفيدين من الحصول على ائتمانات إضافية من مصارفهمنطاق واسع ألن هذا اإلجراء مكّن ال

 .من خالل االشتراك في البرنامج

 النتائج -حادي عشر

 قد تحققت بالنسبة للمشروعات التي تم إنجازها ويتوقعبرامج الحوافزيمكن االنتهاء إلى أن أهداف62
وتمثلت األهداف من طريقة اليوئنديبي.لةتحقيقها في عدة مشروعات جاٍر االضطالع بها فيما يتعلق بأهداف اإلزا

. مع مقررات اللجنة التنفيذيةبرنامج الحوافزللتنفيذ في كفالة أن تتسق إزالة المواد المستنفدة لألوزون عن طريق
 بدون فرض منهجية صارمة يتبعها البلد المعني للحكومات المرونةبرنامج الحوافزالشروط العامة لوأتاح تحديد

النجاح مع تلبية الشروطتحقيقوضمن هذا.تعديل تنفيذ البرنامج بما يتالءم مع الظروف المحليةالالزمة ل
.الموضوعة العتماد البرنامج
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 في إطار خططاًألنشطة األخرى التي تندرج تقليديل معادلة برامج الحوافزقد يتضح أن جدوى تكاليف63
النظر وينبغي. بل وأكثر جاذبية منهاة والخطط الوطنية لإلزالةالتبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائي إدارة غازات

 على سبيل األولويةخدمة التبريد  التي تتصدى الستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاعبرامج الحوافز إلى
.لمعداتإلى جانب أنشطة اإلزالة األخرى من قبيل تدريب التقنيين في مجال التبريد واسترداد وإعادة تدوير ا
كما أن.فإعادة تهيئة أو تبديل المعدات المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية يأتي بعمليات تحويل مستدامة

 تجلب مزايا إضافية من حيث اإلزالة غير المباشرة بتحويل الوحدات غير الممولة وعن طريقبرامج الحوافز
، فضالً عن انخفاض تكاليف تشغيل المعدات المحولة وأدائهاإعادة استخدام غازات التبريد التي يتم استردادها

ويتعين أخذ هذه المزايا اإلضافية بعين االعتبار لدى تحديد األولويات في الخطط الوطنية.األفضل وإطالة عمرها
.لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النهائية الجاري تنفيذها والتي يضطلع بها في المستقبل

ثالثية في سبيلها للتوافر بدرجة متزايدة بأسعار تنافسية مقارنة بغاز التبريدوالمخلوطات ال64
لغاز"سريعة اإلحالل"وتتوافق هذه البدائل بصفة عامة مع الزيوت المعدنية وتعد بدائل.12-الكلوروفلوروكربون

وروفلوروكربونية وماوتعتمد هذه المخلوطات على غازات التبريد الهيدروكل.12-التبريد الكلوروفلوروكربون
أعربت عن اهتمامهاالتي،5ويتزايد الوعي بها في أوساط التبريد في بلدان المادة.زالت تتسم بطابع انتقالي

باستخدام المخلوطات الثالثية السربعة اإلحالل لخدمة المعدات الموجودة المعتمدة على غاز التبريد
ت التسرب المنخفضة والمزودة بكباسات محكمة العزل أو شبه، خاصة للنظم ذات معدال12-الكلوروفلوروكربون

 عمر معدات التبريد والمساعدة على مجابهة األزمات التي ستطرأ على إمداداتةوهذا من شأنه إطال.محكمة
والستخدام المخلوطات الثالثية بعض سمات خاصة، ومن ثم فهو. في المستقبل القريب12-الكلوروفلوروكربون

.يث المناهج في برامج تدريب التقنيين العاملين في مجال التبريديستلزم تحد

وقد أدى النجاح. تلبية احتياجات جزء فقط من المستعملين النهائيين المؤهلينبرامج الحوافزيمكن ل65
وتعتزم البلدان.لى مزيد من الطلب للحصول على مساعدات مماثلةإالمالحظ بين صفوف المستعملين النهائيين

ستفادة بالخبرة المكتسبة من تنفيذ البرنامج في مواجهة احتياجات المستعملين النهائيين الباقين في إطار أولوياتاال
اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون والموارد المتاحة بموجب خطط إدارة اإلزالة النهائية المعتمدة أو

.المتوقعة

ي لدى المستعملين النهائيين والتقنيين العاملين في مجال الخدمة بشأن درجة الوعبرامج الحوافزرفع تنفيذ66
 ويقتضى5مثل هذا األمر مشكلة خطيرة في كثير من بلدان المادةيو.غازات التبريد ذات التسميات الخاطئة

.اهتماماً من الوكاالت المنفذة

 في بعض البلدان درجةلحوافزبرامج اعزز اشتراك المصارف التجارية وجمعيات التبريد في تنفيذ67
كما أن اشتراك المقاولين المحليين. وساعد على كسب مزيد من ثقة المستعملين النهائيين في إدارة األموالالشفافية

والتقنيين العاملين في مجال التبريد في عمليات إعادة التهيئة والتحويل عزز درايتهم الفنية وكان بمثابة أداة
النظر إلى تزايد الطلب على عمليات إعادة تهيئة معدات المستعملين النهائيين وتحويلها، يتعينوب.للتدريب العملي

".السريعة اإلحالل"إكمال برامج التدريب حتى تلبي هذا الطلب، بما في ذلك استخدام غازات التبريد البديلة

لمستلزمات المسبقة التي تحددهاأكدت دراسات الحالة أن من الممكن ومن الضروري أيضاً للبلد أن يلبي ا68
، كاإلنفاذ الصارم للحصص وغيرها من التدابير التي توفر مثبطاتبرامج الحوافزاللجنة التنفيذية للموافقة على

الستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية، وإتاحة الدراية الفنية المتعلقة بذلك من خالل تنفيذ المشروعات الماضية
والشروط المسبقة الرئيسية.فال يمكن ضمان النجاح ما لم توجد هذه المستلزمات المسبقة.راذات الصلة، وهلم ج

 األخرى الواردة في المرفق األول تتمثل في إنفاذ التشريعات المنظمة5 في بلدان المادةبرامج الحوافزلنجاح تنفيذ
د الكلوروفلوروكربونية، وارتفاع سعرلواردات المواد الكلوروفلوروكربونية والمنتجات المعتمدة على الموا

الكلوروفلوروكربون، وتوافر بدائل كافية للمواد الكلوروفلوروكربونية، ووعي المستعملين النهائيين فيما يتعلق
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كذلك يشترط أن تأخذ وحدات األزون بنهج نشط ومتسم بالشفافية للعمل مع.بتابير الرقابة لبروتوكول مونتريال
.رين والمواءمة بين المبادئ التوجيهية واألوضاع المحليةالمستفيدين المنتظ

 توصيات -ثاني عشر

 . من الموجز التنفيذي أعاله7ترد التوصيات في الفقرة

-- ---
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Overview of Approved End-User Incentive Programmes *
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Country Code Date 
Approved

Meeting Agency Status Funds 
Approved 

(US$)

Approved 
Phase-Out 

(ODP 
Tonnes)

Latest CFC 
Consumption 

(ODP Tonnes )

Approved 
Phase-

Out/Consump
tion Ratio (%) 

Disburse-
ment Rate 

(%)

Approved 
Durations 
(Months)

Actual 
Durations 
(Months)

Delays 
(Months)

Status of Implementatio

Angola ANG/REF/39/TAS/04 Apr-03 39th Germany ONG 85,000 2 42.1 5% 42% 61 61 0 Additional Training courses
conducted in Huige and Hu
campagne has been launche
Huambo, Bie and Malange,
interministerial support gro
has been formed in order to
related legislation and regul
Office have been establishe
Customs Training. 

Burkina Faso BKF/REF/32/TAS/11 Dec-00 32th UNDP ONG 132,250 3.0 5.2 58% 91% 62 73 11 It was not possible to imple
ExCom meeting it was deci
ExCom meeting and balanc
meeting.

Brunei 
Darussalam

BRU/REF/44/TAS/10 Dec-04 44th UNDP ONG 255,570 16.0 39.0 41% 0% 29 49 19 There has been no progress
document despite numerous
Country Office and the MP
Officer has indicated that h
Attorny General's office on
Document by July 07.

Chad CHD/REF/38/TAS/09 Nov-02 38th UNDP ONG 184,416 6.0 11.3 53% 21% 49 63 14 Seven end-user applications
necessitates time as invoice
eligibility criteria are hard t
and at the end of 2006, one 
approved. More progress on
2007.

Costa Rica COS/REF/41/TAS/27 Dec-03 41st UNDP ONG 200,000 36.5 55.7 66% 50% 37 50 13 Project execution on track
been retrofitted in 2006, a
up for the retrofit program
of the fishing sector is dela

Guinea-Bissau GBS/REF/43/TAS/07 Jul-04 43rd UNDP ONG 131,000 8.8 12.5 70% 0% 24 43 18 Approved in July 04.  Awai
ExCom condition. Extensiv
with a breakthrough, and G
supposed to sign the project
UEMOA regional legislatio
that Impcom has accepted i
continues in 2007 and we h
April/May 07.

Georgia GEO/REF/35/TAS/10 Dec-01 35th UNDP COM 101,000 1.5 8.2 18% 99% 38 38 0 Completed in 2005.
Ghana GHA/REF/32/TAS/14 Dec-00 32th UNDP ONG 198,000 4.0 17.5 23% 99% 62 73 11 Incentive Programme extr

applications were approve
Evaluation conducted. Pro
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Country Code Date 
Approved

Meeting Agency Status Funds 
Approved 

(US$)

Approved 
Phase-Out 

(ODP 
Tonnes)

Latest CFC 
Consumption 

(ODP Tonnes )

Approved 
Phase-

Out/Consump
tion Ratio (%) 

Disburse-
ment Rate 

(%)

Approved 
Durations 
(Months)

Actual 
Durations 
(Months)

Delays 
(Months)

Status of Implementatio

Cambodia KAM/REF/41/TAS/05 Dec-03 41st UNDP ONG 632,000 19.2 28.5 67% 33% 49 55 6 Project is ongoing and by M
services centers have retrof
recovered/recycled approxi
number of awareness works
conducted as well as refresh
The incentive scheme is not
expected and the NOU with
better address the needs of t

Kyrgyzstan KYR/REF/37/TAS/02 Jul-02 37th UNDP ONG 187,242 2.5 8.1 31% 91% 61 61 0 Six additional application
incentives processed, brin
to 15. Project should be co

Liberia LIR/REF/41/TAS/05 Dec-03 41st Germany ONG 130,000 2.0 5.0 40% 24% 61 55 6 Customs training have final
the end user workshop whic
for the implmnetation of the

Mauritius MAR/PHA/41/INV/15 
&16

12/1/2003; 
1/20/05

41st& 
45th

Germany COM 101,000 1.5 0.0 100% 12 22 10 Two hydrocarbon trainings 
finally started the process o
through a subsidy scheme p

Mauritania MAU/REF/41/TAS/12 Dec-03 41st UNDP ONG 100,000 4.0 6.1 66% 23% 37 50 13 National consultant on boar
at awareness workshop whi
of an int. consultant. Applic
incentive amounts was just 
only). It was then decided a
of incentive payments and i
candidates will come forwa

Maldives MDV/REF/38/TAS/05 Nov-02 38th UNDP ONG 115,000 2.2 0.0 23% 30 69 39 There was a lapse in the pro
Government and change in 
NOO was conducted and sh
contract is signed so that th
middle or end of 2008.

Moldova MOL/REF/44/TAS/12 Dec-04 44th UNDP ONG 142,808 1.25 12.0 10% 81% 24 31 7 Thirteen companies subm
incentives in 2006: 13 com
payments, and 9 compani
2006.  Balance will be used

Seychelles SEY/REF/40/TAS/08 Jul-03 40th Germany COM 10,707 2.4 0.0 100% 42 42 0 Seychelles has successfully
Trainings have been provid
the customs to ensure that z
PCR will be submitted in 20

Sierra Leone SIL/REF/41/TAS/06 Dec-03 41st UNDP ONG 107,350 2.0 26.2 8% 0% 61 61 0 Prodoc signed. Mission was
legislation. See SIL-05.
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Country Code Date 
Approved

Meeting Agency Status Funds 
Approved 

(US$)

Approved 
Phase-Out 

(ODP 
Tonnes)

Latest CFC 
Consumption 

(ODP Tonnes )

Approved 
Phase-

Out/Consump
tion Ratio (%) 

Disburse-
ment Rate 

(%)

Approved 
Durations 
(Months)

Actual 
Durations 
(Months)

Delays 
(Months)

Status of Implementatio

Sri Lanka SRL/REF/32/TAS/15 Dec-00 32th UNDP ONG 250,000 5.0 135.0 4% 19% 62 97 36 The project is ongoing with
the small value of the incen
to adjust the equation that is
is ongoing.

Togo TOG/REF/38/TAS/06 Nov-02 38th UNDP ONG 110,000 5.0 18.6 27% 25% 49 63 14 The international consultan
awareness workshop was  c
the active participation of th
batch of applicants for an in
towards the end of 2006 and
consultant in Feb 2007.

Uruguay URU/REF/34/TAS/37 Jul-01 34th UNDP ONG 154,934 6.0 81.9 7% 10% 74 79 5 Out of the 17 companies tha
the six ones with most relev
Incentives were calculated a
Companies signing agreem
started. Two of the six selec
converted, and the Ozone U
equipment. At the same tim
remaining conversions cont

Source: Inventory, Progress Report 2006                
* Countries Visited in Bold
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Related Decisions of the Executive Committee 

 
1. The Executive Committee considered the policy paper “Circumstances for the 
consideration of ODS phase-out in the commercial refrigeration end-user sector: additional 
considerations” presented in the document (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/28/47).  Having taken 
note of the comments and recommendations of the Sub-Committee on Project Review, the 
Executive Committee decided to adopt the following guidelines for end-user conversion in 
the commercial refrigeration sector:  

2. “For an initial period of 18 months, the relevant circumstances which must prevail 
before priority will be accorded to end-user conversion activities are: 

(a) that the country has production and import controls on CFCs and CFC-based 
equipment in place and effectively enforced, and restricts the deployment of 
new CFC components; 

(b) that, at the time of seeking compensation in the form of grants for end-user 
conversions, the country can establish that its major remaining consumption is 
for the servicing of refrigeration and air-conditioning equipment; 

(c) to establish the above, that comprehensive data on the profile of all remaining 
consumption has been determined and made available to the Executive 
Committee; 

(d) that either no other possible activities would allow the country to meet its 
CFC control obligations, or the comparative consumer price of CFCs, relative 
to substitute refrigerants, has been high for at least 9 months and is predicted 
to continue to increase. 

3. The guidelines for the initial period of 18 months are: 

(a) retrofitting of commercial refrigeration equipment should continue to be 
assessed on a case-by-case basis; 

(b) training of refrigeration technicians should be recognized as part of end-user 
conversion activity in the refrigeration sector; 

(c) retrofitting of commercial refrigeration equipment would be considered for 
funding based on the experience gained from implementation of the relevant 
parts of a refrigerant management plan; 

(d) for the initial period, pending review, priority should be given to projects for 
the conversion of cold stores in the agricultural, fisheries or other food-chain 
industries which are important for the economies of the countries concerned; 

(e) for the initial period, the costs associated with replacement of the refrigerant, 
replacement of the oil and minor capital items where necessary, and labour at 
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the local labour rate, will be eligible as incremental costs.  More extensive 
conversions including reconditioning or replacement of compressors and 
major overhaul of refrigeration systems will not be considered under the 
initial guidelines.  Incremental operating costs and savings should be 
calculated as for other commercial refrigeration projects for a two-year period; 

(f) enterprise consumption will be the average annual quantity of CFC refrigerant 
which can be established as having been added to the refrigeration system as 
per existing Executive Committee guidelines; 

(g) no cost-effectiveness threshold needs to be established for this initial period 
but all existing baseline conditions and eligibility criteria will be applied.  The 
funding for the initial period of 18 months will be limited to US $10 million; 

(h) these guidelines should be reviewed after being in operation for 18 months.” 

 
(Decision 28/44) 

 
4. At its 31st Meeting, the Executive Committee discussed the issue of refrigerant 
management plans presented in the working paper UNEP/Ozl.Pro/ExCom/31/57, containing 
draft guidelines on refrigeration management plans. Following a discussion, the Executive 
Committee took Decision 31/48. Extracts from this decision related to development of 
incentive retrofitting programmes in the refrigeration end –user sector are reproduced below.  

“A. Already approved refrigerant management plans (RMPs) for low-volume-consuming 
countries (LVCs) 

(a) That LVCs (or groups of LVCs) with already approved RMPs may submit to 
the Executive Committee requests for funding additional activities necessary 
to reduce consumption and thereby ensure compliance with the Protocol. Such 
additional activities should be essential parts of their comprehensive strategy 
for phase-out in the refrigeration sector.  Additional funding shall not exceed 
50% of the funds approved for the original RMP or, where relevant, RMP 
components.  With the possible exception of the post-2007 period noted in 
subparagraph (d) below, no further funding beyond this level, including 
funding related to retrofits, would be considered for activities in this sector; 

(b) That requests for additional funding consistent with subparagraph (b) above 
should be accompanied by: 

(i) A justification for the additional activities to be funded in the context 
of the country’s national phase-out strategy; 

(ii) A clear explanation of how this funding, together with the initial RMP 
funding and steps to be taken by the government, will ensure 
compliance with the Protocol’s reduction steps and phase-out;  
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B. Preparation and approval of new RMPs for LVCs 

 
(a) That in lieu of the ability given to already approved RMPs to request 

additional funds, the total level of funding for the implementation of new 
RMPs could be increased by up to 50% compared to the level of RMP funding 
typically approved to date, with flexibility for the country in selecting and 
implementing the RMP components which it deems most relevant in order to 
meet its phase-out commitments. With the exception of the post-2007 phase 
noted in section A, subparagraph (d) above, no further funding beyond this 
level, including funding for retrofits, would be considered for activities in this 
sector.” 

(Decision 31/48) 
 

5. The Executive Committee at its 32nd Meeting considered three project proposals 
containing incentive programmes to encourage retrofitting of refrigeration systems, two as 
part of existing RMPs and one as part of a new RMP. The Executive Committee decided that 
project proposals for incentive programmes to encourage retrofitting of refrigeration 
equipment could be submitted within an RMP, on the understanding that, where the project 
was to make use of the 50 per cent additional funding for an existing RMP available under 
Decision 31/48: 

“(a) The implementing agency concerned should consult with the country and all 
other agencies implementing components of the RMP; 

(b) The country concerned was fully informed about all the investment and non-
investment activities which might be available; 

(c) The timing of the proposed activity was appropriate for the country’s 
circumstances.” 

 
(Decision 32/28) 

 
-------------- 
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 معايير اختيار المستفيدين وطريقة التنفيذ

 
 :التوجيهية لتنفيذ برامج الحوافزاليوئنديبيتدخل المعايير التالية الختيار المستفيدين ضمن مبادئ -1
 

 الصناعي؛/يكون المستعملون النهائيون في القطاع التجاري )أ(
 
المواد الكلوروفلوروكربونيةتقتصر المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها على )ب(

 ؛R-502وغاز التبريد
 
 تحدد مدة البرنامج بناء على تاريخ الموافقة ونطاق العمل؛ )ج(
 
تقدم المنشآت طلباتها إلى وحدة األوزون والمكتب اإلقليمي لليوئنديبي، وسيجري تقييمها )د(

  تقديمها؛أسبقية حسب
 
. تأسيس المنشأة وفقاً لموعد الموافقة على البرامجحدد اليوئنديبي المعيار المتعلق بتاريخ )ه(

 1995تموز/ يوليه25ففي غانا، لن تكون المنشآت مؤهلة في حالة وجودها قبل
أما.1995 تموز/ يوليه25وتركيب معدات المستعملين النهائيين التي يتعين تبديلها قبل

،2005 أو2003 و2000 هذان الموعدان بسنةفي قيرغيزستان ومولدوفا، فقد تحدد
 .على التوالي

 
 الخاصةوثائقاللمعلومات المتعلقة باستهالك المواد الكلوروفلوروكربونيةقدم تأييداً لت )و(

من غازاتخالل السنوات التقويمية الثالث السابقة على عام تقديم الطلبالمشترياتب
فيها الموادالتي تدخلالمستخدمة في خدمة وإصالح المعدات الموجودة والتبريد

 الكلوروفلوروكربونية ؛
 
ينبغي تقديم معلومات فيما يتعلق بمعدات خط األساس، بما في ذلك طبيعة المعدات، )ز(

عالمة التجارية، وسنة تركيب المعدات، وكذلك عن سعر الشراء، والرقموالطراز، وال
 المسلسل، والسعة، وشحنتها من المواد المستنفدة لألوزون؛

 
سترداد اإللزامي لشحنة المواد الكلوروفلوروكربونية وإعادة تدويرها من خاللينسق اال )ح(

 . وحدة التنفيذ الوطنيةبإشراف منالبرنامج الوطني لالسترداد وإعادة التدوير وينفذ
 

 النهائي الراغبة في التقدم بطلب إلحدىالمستعملباإلضافة إلى ما سبق، سوف يتعين على منشأة -2
 :ن تضمن طلبها المعلومات التاليةمنح الحوافز أ

 
 تفاصيل التحويل المعتزم، ويجب أن يكون مبنياً على تكنولوجيا ناضجة ثبتت فعاليتها؛ )أ(
 
 تفاصيل عن تكاليف ما يعتزم إجراؤه من تبديل أو إعادة تهيئة للمعدات؛ )ب(
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لوروكربونية،تفاصيل عن تكاليف غاز التبريد الحالي المشتمل على المواد الكلوروف )ج(
 استبداله به؛وغاز التبريد المعتزم

 
 تقدير للتغييرات في كفاءة األداء وقدرة التبريد التي ستنتج عن التحويل؛ )د(
 
تأكيد بأن معدات إعادة التهيئة يمكن أن تفي بالمعايير المحلية والدولية للسالمة والصحة )ه(

 .والبيئة
 

فيمثبتة جميع المعلومات المذكورة أعالهأن تكونيتعين وفقاً للمبادئ التوجيهية لليوئنديبي -3
 .أو باإلقرار المقدم لدى االنتهاء من التحويل/الوثائق المرفقة بالطلب المبدئي و

 
 :شملت الطريقة المستخدمة لتنفيذ برنامج الحوافز المعني الخطوات التالية -4
 

ولجنة(ستخدامات من ِقبل االستشاري الوطني ووحدة األوزون الوطنيةاستعراض اال )أ(
 ؛)االستعراض التقني بوكالة الحماية البيئية في حالة غانا

 
لجنة االستعراض التقنيوموافقة(استعراض االستخدامات واختيار المستفيدين المؤهلين )ب(

 ؛)على مستوى المنح المقدمة على سبيل حوافز
 
 االستشاري الدولي لليوئنديبي لالستخدامات التي تختارها وحدة األوزوناستعراض )ج(

 الوطنية وموافقته على مستوى المنح المقدمة على سبيل حوافز؛
 
وقد أرفقت نسخة(إبرام اتفاق المنحة بين المكتب المحلي لليوئنديبي والجهة المستفيدة )د(

 ).من االتفاق بالمرفق الرابع
 
يبي بدفع مبلغ المقدم؛ وفي غانا، تقديم المستعملين النهائيين الذين يقع عليهمقيام اليوئند )هـ(

 في المائة المدفوعة40االختيار طلبات للحصول على ضمانات مصرفية لنسبة الـ
فيأماكمقدم لحوافز الطلبات المعتمدة؛ وفي كوستاريكا لم تدفع أي مبالغ مقدماً،

 في المائة في المرحلة الثانية60 إلىوع مقدماًفتصل نسبة المبلغ المدفقيرغيزستان
 ؛) لالطالع على مزيد من التفاصيل30-28انظر الفقرات(

 
تنفيذ التحويل بواسطة المستعملين النهائيين المستفيدين والمقاولين المحددين، بمساعدة )و(

 من االستشاريين المحليين في مجال التبريد؛
 
 التحويل ورصدها من جانب وحدة األوزون الوطنيةاإلشراف والتفتيش على عملية )ز(

واستشاريي التبريد المحليين، والتصديق على اإلنجاز من جانب وحدة األوزون الوطنية
 واليوئنديبي، مع دفع الرصيد المتبقي من منحة الحافز للجهة المستفيدة بعد ذلك؛

 
نية عن طريق االضطالعالرصد بعد القيام بالمشروعات من جانب وحدة األوزون الوط )ح(

 .بزيارات للمشروعات المنجزة لضمان استدامة البرنامج
 

-- -- --- 
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 برامج الحوافز الجاريةلمتاحة واإلزالة المقررة وجدوى تكاليفالمبالغ ا
 
فيما عدا المشروعات التي تم( بلدا17ًيشير تحليل البيانات المتعلقة ببرامج الحوافز الجارية في -1

 3,11 فق عليها لألنشطة الجاري تنفيذها تصل إلىامدرجة في المرفق األول إلى أن المبالغ المو)إنجازها
 طناً مقدرة بأطنان معامل125,45ر المباشر المتوقع منها إزالةيأثتوسيكون ال.مليون دوالر أمريكي

 504,7 (17 في المائة من إجمالي آخر استهالك في هذه البلدان الـ25وهذا يمثل نسبة.استنفاد األوزون
 دوالرا24,84ًررة فييف المقوستتمثل جدوى التكال).أطنان مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون

ولوحظ أن تنفيذ برامج الحوافز يؤدي إلى إزالة. استنفاد األوزونمن قدراتم مقدرة بأطنانكغ/أمريكياً
إضافية غير مباشرة ويعود بمزايا إضافية على المستعملين النهائيين واالقتصادات الوطنية على النحو

 .اتر المشروعيأثتفرع سادساً عنالمبين في ال
 
يتضمن الجدول أدناه معلومات عن المبالغ الموافق عليها والمنصرفة لجميع مشروعات الحوافز -2

، فضالً عن معلومات عن المبالغ الموافق عليها والمنصرفة لخطط17واألنشطة الجارية في البلدان الـ
.45/54لى التمويل المؤهل بموجب المقررإإدارة اإلزالة النهائية والطلبات المتوقع تقديمها استناداً

وجرى حساب مجموع النفقات المتوقعة باعتباره الرصيد المتاح من المخصصات غير المنفقة لألنشطة
الجارية في قطاع خدمة التبريد بموجب خطط إدارة اإلزالة النهائية التي سبق اعتمادها أو التي يمكن

 في إطار الفئات السالفة الذكر نحوالمندرجةوارد المتاحة والمتوقعةويبلغ مجموع الم.إتاحتها لتلك البلدان
ومن ثم فإن الموارد المتاحة في المستقبل لتنفيذ أنشطة أخرى ستبلغ قيمتها. مليون دوالر أمريكي12,43
قيومن المتوقع إنفاق هذه الموارد جميعاً على إزالة إجمالي االستهالك المتب. ماليين دوالر أمريكي9,32

  طناً مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون379,25 وقدرهالمقترن ببرامج إزالة ال دخل لها بالحوافز
 بلداً من بلدان المادة17في) طناً مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون379,25 =125,45 – 504,7(
. استنفاد األوزونمن قدراتنم مقدرة بأطناكغ/ دوالراً أمريكيا24,58ً قدرها، بجدوى تكاليف عامة5

وجرى حساب جدوى التكاليف لكل من برامج الحوافز واألنشطة العامة في إطار خطط إدارة غازات
 .التبريد ألغراض المقارنة فحسب
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البلد
المبالغ 

الموافق عليها
المبالغ 
المنصرفة

الرصيد المبالغ الموافق 
عليها*

المبالغ المنصرفة الرصيد المبالغ الموافق 
عليها

اإلزالة المقررة للمواد 
(t) الكلوروفلوروآربونية

استهالك المواد 
الكلوروفلوروآربونية في 

(t) 2006
(أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز) (ح) (ط) (ي)

أنغوال 834,400 294,334 540,066 30,000 30,000 520,000 85,000 2.00 42.10
بروني دار السالم 566,000 27,119 538,881 0 520,000 255,570 16.00 39.00
بورآينا فاصو 72,410 0 72,410 199,400 0 199,400 132,250 3.00 5.20
آمبوديا 737,667 319,398 418,269 30,000 0 30,000 520,000 632,000 19.20 28.50
تشاد 244,416 39,627 204,789 30,000 0 30,000 345,000 184,416 6.00 11.30
آوستاريكا 770,513 436,905 333,608 30,000 4,058 25,942 565,000 200,000 36.50 55.70
غانا 154,555 4,198 150,357 204,394 0 204,394 198,000 4.00 17.50
غينيا-بيساو 562,900 54,024 508,876 30,000 0 30,000 295,000 131,000 8.80 12.50
قيرغيزستان 303,072 169,711 133,361 366,600 9,660 356,940 187,242 2.50 8.10
ليبريا 609,556 326,570 282,986 30,000 13,000 17,000 345,000 130,000 2.00 5.00
ملديف 175,000 26,644 148,356 30,000 0 30,000 205,000 115,000 2.20 0.00
موريتانيا 429,465 200,025 229,440 30,000 0 30,000 295,000 100,000 4.00 6.10
مولدوفا 262,714 140,514 122,200 30,000 2,119 27,881 520,000 142,808 1.25 12.00
سيراليون 535,253 42,655 492,598 30,000 0 30,000 520,000 107,350 2.00 26.20
سري النكا 436,208 56,882 379,326 1,015,000 242,166 772,834 250,000 5.00 135.00
توغو 396,333 158,934 237,399 30,000 0 30,000 345,000 110,000 5.00 18.60
أوروغواي 521,534 135,370 386,164 430,000 12,629 417,371 154,934 6.00 81.90
المجموع الكلي 7,611,996 2,432,910 5,179,086 2,545,394 283,632 2,261,762 4,995,000 3,115,570 125.45 504.70

إجمالي الرصيد المتاح من مشروعات التبريد 
الجارية، وخطط إدارة اإلزالة النهائية الموافق 

عليها، وقيمة خطط إدارة اإلزالة النهائية المؤهلة 
للتمويل (ج)+(و)+(ز)  بالدوالر األمريكي 12,435,848

المبالغ الموافق عليها لبرامج الحوافز الجارية 
بالدوالر األمريكي 3,115,570

المبالغ المتاحة ألنشطة أخرى في قطاع التبريد 
خالف برامج الحوافز، بالدوالر األمريكي 9,320,278 وفقًا للمقرر 54/45 **

مجموع آخر استهالك للمواد 
الكلوروفلوروآربونية مقدرًا بأطنان معامل استنفاد  504.70

التأثير المباشر المتوقع لبرامج الحوافز مقدرًا 
بأطنان من قدرات استنفاد األوزون 125.45

إجمالي االستهالك المتبقي مقدرًا بأطنان من 
قدرات استنفاد األوزون 379.25

جدوى التكاليف للمشاريع األخرى خالف برامج 
الحوافز (دوالر أمريكي/آغم مقدرًا بأطنان من 

قدرات استنفاد األوزون) 24.58
أمريكي/آغم مقدرًا بأطنان معامل استنفاد 

األوزون) 24.84

المبالغ المتاحة، واإلزالة المقررة، وجدوى التكاليف لبرامج الحوافز الجارية

مشروعات الحوافز الجارية

مبلغ 000 30 مخصص إلعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية *

المصدر: قائمة الموجودات، التقرير المرحلي لعام 2006

غير ذلك من خطة إدارة اإلزالة النهائية المبلغ المسموح به 
لخطة إدارة اإلزالة 

النهائية**
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