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  الخلفية

 بشأن سياسة تتعلق بتحديد التاريخ النهائي  مداوالتهافي اجتماعها السادس والخمسين اللجنة التنفيذية واصلت .1
ل أي استبدا(وتحويالت المرحلة الثانية آربونية ورو المواد الهيدروآلوروفللترآيب معدات التصنيع القائمة على

. المعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تم ترآيبها بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف
تواصل مداوالتها بشأن هذه المسائل في اجتماعها السابع   أنونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق، قررت اللجنة التنفيذية

 .)56/65المقرر (والخمسين، 

المتعلقة بالتاريخ النهائي ة منقحة إلى االجتماع السابع والخمسين تقدم تحليال عن المسائل  األمانة وثيقوقدمت .2
 الهيدروآلوروفلوروآربونية  المواد في االستهالك مناإلجمالية ونقطة البداية للتخفيضات ،وتحويالت المرحلة الثانية

 على التأهل للتمويل، المسائلير لهذه وأآدت الوثيقة التأثير الكب. )UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60الوثيقة (
لتقديم توصية وتيسير إعداد خطط إدارة إزالة المواد وضرورة أن تنتهي اللجنة التنفيذية من مداوالتها 

وأعرب عن وجهات نظر عديدة خالل المناقشات المتعلقة باختيار التاريخ النهائي . الهيدروآلوروفلوروآربونية
.  المعلقة األخرىالمسائلالنهائي إّال في سياق آما أشير إلى أنه اليمكن تحديد التاريخ . وتحويالت المرحلة الثانية

. المتعلقة بالسياساتوسوف تبذل محاولة للنظر في جميع معايير التكاليف آحزمة واحدة التخاذ المقررات المطلوبة 
لقة المشار إليها أعاله في اجتماع غير  المعالمسائلولذا دعا الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية إلى مواصلة مناقشة 

 .رسمي

المدفوعات وخالل االجتماع غير الرسمي، اقترح أحد األعضاء إمكانية تحويل تكاليف التشغيل اإلضافية من  .3
ويل عن المواد ح نسبة مئوية من التكاليف الرأسمالية المتصلة بالعلى أساسالمباشرة للمنشئات إلى مدفوعات للبلدان 

واقترح عضو آخر .  التكاليفلفعاليةروفلوروآربونية إلى أآثر التكنولوجيات البديلة المتوافرة تحقيقا الهيدروآلو
وبعد ذلك طلبت اللجنة .  التكاليفوفعاليةويالت المرحلة الثانية تراعي احتياجات االمتثال ح طويلة األجل لتإستراتيجية

 طلبت اللجنة من األمانة وضع مضبطة االجتماع غير الرسمي آما. من العضوين تقديم مقترحاتهما لألمانةالتنفيذية 
أعضاء اللجنة التنفيذية بما في ذلك المنهجين الجديدين على شبكة الويب الداخلية للصندوق المتعدد األطراف لكي يعلق 

 من األعضاء  فضال عن التعليقات التي ترددين الجديالمنهجين إعداد وثيقة تجمع وتحلل آما طلب من األمانة. عليها
  ).57/34المقرر (خالل فترة مابين الدورات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثامن والخمسين 

 نطاق الورقة
 
 على أساس الورقة التي سبق تقديمها لالجتماع السابع 57/34أعدت األمانة هذه الورقة استجابة للمقرر  .4

والتكاليف اإلضافية المؤهلة، وتحديد عينات للفعالية من حيث التكاليف المواد  المرحلة الثانية، والخمسين، وتحويالت
 المعاييرالهيدروآلوروفلوروآربونية، واالرتقاء التكنولوجي وتمويل المعدات قبل انتهاء فترة حياتها المفيدة، وتطبيق 

آما نوقشت نقاط البداية . ونيةالمواد الهيدروآلوروفلوروآرب  استهالك على1الخاصة بالبلدان منخفضة االستهالك
 المبادئعلى النحو المبين في  (المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالخاصة بالتخفيضات اإلجمالية في استهالك 

 على إزالة هذه المواد من والعمل) 2المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتوجيهية بشأن إعداد خطط إدارة إزالة 
والتغطي . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالستهالك المحدد في خطط إدارة إزالة  المشروعات المعتمدة مقابل 

أن هذه القضايا سوف  حيث 2010 ذات الصلة بتمويل مشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام المسائلهذه الورقة 
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48(مقدمة لالجتماع الثامن والخمسين تنظر في وثيقة منفصلة 

قدم الجزء األول من المرفق األول بهذه الورقة النص الكامل للمنهجين الجديدين بالصورة المقدمة من وي .5
في الجزء الثاني من المرفق وترد وجهات النظر التي أبداها أعضاء اللجنة فيما يتعلق بهذين المنهجين . العضوين
المواد مشروعات إزالة ضافية في ويتضمن المرفق الثاني منهجيات تحديد تكاليف التشغيل اإل. األول

                                                      
 طنا من قدرات استنفاد األوزون أو أقل من المواد 360 في سياق الصندوق المتعدد األطراف، تصنف البلدان التي يبلغ فيها مستوى االستهالك السنوي  1

   )).أ (17/11المقرر ) )LVC(لى أنها من البلدان منخفضة االستهالك المستنفدة لألوزون ع
  ).54/39المقرر ( اعتمدتها اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الرابع والخمسين  2
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في قطاعي تصنيع الرغاوي والتبريد، والتكاليف اإلضافية للقطاع الفرعي ) HCFC (الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .التبريدالمتعلق بخدمات 

 )HCFC (المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةقضايا السياسات المعلقة بشأن إزالة 
 
غير أنه مازالت . 3HCFC  الهيدروآلوروفلوروآربونية إزالة الموادأحرز تقدم آبير صوب تحديد سياسة .6

.  وتنفيذها HCFC المواد  هذههناك بعض القضايا المعلقة التي تحتاج إلى معالجة لتيسير وتعجيل تقديم خطط إزالة
اإلجمالية في تطبيق فئة البلدان ذات االستهالك المنخفض، وبصورة أقل، نقاط البداية بشأن التخفيضات وباستثناء 

 هذه  HCFCالباقية بشأن إزالة ، فإن قضايا السياسات المعلقة  HCFC الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستهالك المواد 
  .4HCFC المواد  هذه التي لديها مرافق تصنيع5 التتعلق إّال ببلدان المادة المواد

 التاريخ النهائي

تموز / يوليو(ولوجي، خالل اجتماعها السابع عشر قررت اللجنة التنفيذية في ضوء ماتحقق من تقدم تكن .7
 25القدرات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون المرآبة بعد عدم نظر أي مشروعات تتعلق بتمويل ) 1995
ضوء التقارير المرحلية عن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة التي تلقتها ويمكن في ). 17/7المقرر  (1995تموز / يوليو
 التي أنشئت بعد التاريخ CFC كلوروفلوروآربونيةالالمواد التصنيع المعتمدة على أن منشئات بة، االفتراض األمان

المواد ربما بما في ذلك ( قد حولت إلى تكنولوجيات بديلة 1995تموز /  يوليو25النهائي في 
 ).الهيدروآلوروفلوروآربونية

وثيقة الصلة مرة أخرى في ضوء ) رحلة الثانيةفضال عن تحويالت الم( النهائي التاريخأصبحت قضية  .8
 التي اتفقت عليها األطراف خالل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةعلى بروتوآول مونتريال بشأن التعديالت 

توجيهات للجنة التنفيذية، على أساس اإلدراك فقد أصدرت األطراف . )2007أيلول / سبتمبر(اجتماعها التاسع عشر 
لمتوافر من خالل الصندوق في فترات التجديد القادمة سيكون مستقرا وآافيا لتلبية جميع التكاليف بأن التمويل ا

المواد  من االمتثال للجدول الزمني المعجل إلزالة 5المتفق عليها لتمكين بلدان المادة اإلضافية 
 1995 الصلة بمرافق مابعد عام بأن تجري التغييرات الالزمة على معايير التأهل ذات"، الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .)19/6المقرر  من 5الفقرة " (ويالت الثانيةحوالت

 التاريخ النهائي بعد ذلك في ورقة بشأن الخيارات لتقييم وتحديد التكاليف اإلضافية المؤهلة مسألةوقدمت  .9
ل اجتماعها الثالث  اللجنة خال نظرتها5HCFCلهيدروآلوروفلوروآربونيةا لنشاطات إزالة استهالك وإنتاج المواد

هذه المسألة، اقترحت اللجنة التنفيذية ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ). 2007آانون األول / ديسمبر(والخمسين 
 )).ك (53/37المقرر (التواريخ النهائية البديلة التالية  

لبلدان  في أحد االمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستهالك / فرض حد أعلى على إنتاج (2000  )أ (
 ؛)الرئيسية

 ؛)آلية التنمية النظيفة (2003  )ب (

 ؛)لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاقتراح بإزالة معجلة ل (2005  )ج (

                                                      
وضع مبادىء ،ومنح اللجنة التنفيذية التفويض الالزم لHCFC منذ أن وافقت األطراف خالل اجتماعها التاسع عشر على التعجيل بإزالة المواد  3

 على الوفاء بالتزاماتها وفقا للجدول الزمني المعدل، نظرت اللجنة في ثماني أوراق فنية واعتمدت مقررات ذات 5توجيهية للتمويل لمساعدة بلدان المادة 
روآلوروفلوروآربونية في معظم وعالوة على ذلك، وافقت اللجنة التنفذية على تمويل إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيد. HCFCصلة بشأن المواد 

   .5بلدان المادة 
 في خدمة نظم HCFC-22 بلد يستهلك 100 و90 على الرغم من عدم توافر بيانات آافية بعد للتأآد من العدد على نحو الدقة، فإن عددا يتراوح بين  4

 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60(الوثيقة  HCFC بلدا منشئات تصنيع تعتمد على 50 و40التبريد فقط في حين لدى عدد يتراوح بين 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 من الوثيقة 35 إلى 32 الفقرات  5
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 ؛)اجتماع األطراف التاسع عشر (2007  )د (

 ؛لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةنهاية خط األساس ل (2010  )ه (

  .توافر البدائل  )و (

 
 2007السابع والخمسين، أيد الكثير من األعضاء عام وخالل المداوالت بشأن هذه القضية في االجتماع  .10

 وهو التاريخ الذي اتفق فيه على الجدول الزمني المعجل 2007أيلول /  سبتمبر21أشار البعض إلى (آتاريخ نهائي 
 2000مثل (مقترحة  اإلنهاء التواريخغير أنه أشير إلى أنه في حين أنه يمكن اعتماد بعض ). HCFCإلزالة 

 المسائلالتكاليفية الشاملة على الصندوق في سياق يمكن اختبار تاريخ دون فحص جميع االنعكاسات ، ال)2010و
 .األخرى المعلقة

 تعليقات األمانة
 

، والوآاالت المنفذة وعدد آبير من المنشئات 5إن عدم وجود مقرر بشأن التاريخ النهائي يترك بلدان المادة  .11
 إدارة إزالة الموادآما أنه يتسبب في صعوبات في عمليات إعداد خطط . لفي حالة عدم يقين بشأن التأهل للتموي

HCFCحيث يتعين إجراء تحليل للعديد من سيناريوهات التكاليف المعتمدة على التواريخ النهائية  واستعراضها 
 .المحتملة

قدر من التأييد بأوسع ومن بين جميع التواريخ النهائية قيد المناقشة، يبدو أن الثالثة تواريخ التالية تحظى  .12
 :استناد إلى وجهات النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية

 ؛)آلية التنمية النظيفة (2003  )أ (

 ؛)لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاقتراح بإزالة معجلة ل (2005  )ب (

 ؛)اجتماع األطراف التاسع عشر (2007أيلول / سبتمبر21  )ج (

 تزايد  فيHCFC  الهيدروآلوروفلوروآربونيةتويات استهالك الموادوآما يتبين من الجدول التالي فإن مس .13
نتيجة لالستخدامات الجديدة وخاصة في قطاعي تكييف الهواء وعزل الرغاوي فضال عن اإلزالة  5في بلدان المادة 

صناعات  بالنظر إلى اختيار العديد من ال بموجب بروتوآول مونترياللمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمطلوبة ل
 اليمكن، في غياب أنه غير. 6 من المواد الخاضعة للرقابة وغيرهاCFCآمواد إحالل مؤقتة للمواد هذه المواد 

 المستخدمين النهائيين  بحسبHCFC الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالستقصاءات الخاصة بالتوزيع القطاعي للمواد 
 .وق المرتبطة بتواريخ نهائية مختلفة، إجراء تقييم لالنعكاسات على الصند5في بلدان المادة 

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية (*) )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية استهالك 
HCFC 2003 2004  2005 2006 2007 
HCFC-141)9,346 8,151 5,722 7,038 5,472 )ب 
HCFC-142)1,739 1,778 534 334  350 )ب 
HCFC-22 7,853 10,176 12,837 14,885 18,426 

  . من البروتوآول باستثناء جمهورية آوريا، وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة7 بموجب المادة المبلغة HCFC المواد  بيانات استهالك (*)
  

س المعايير، يبدو أن ولدى تطبيق نف. وقد تقرر التاريخ النهائي الحالي على أساس التقدم التكنولوجي المحرز .14
، أآثر اتساقا مع المبدأ األساسي )2007أي  (HCFCإزالة المواد  السنوات آتاريخ نهائي لمشروعات اختيار أحدث

للعديد من االستخدامات متوافرة  عن اختيار سنة قبل ذلك عندما لم تكن التكنولوجيات البديلة 17/7الوارد في المقرر 
                                                      

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47  المرفق الثاني من الوثيقة 6
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 في العديد من استخدامات الرغاوي يجري حاليا التحقق منها ثيل والميثالل آمواد للنفخمثل بان فورميت المي(تجاريا 
  ).2008 آعامل نفخ تجاريا إّال في  HFO-1234ezولم يطلق وترشيدها، 

 تحويالت المرحلة الثانية
 

. ثانيةويالت المرحلة الح مشروعات ت في تمويل7نظرت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثالث والخمسين .15
 تمويل على آانت مشروطة باالتفاق HCFC ن موافقة األطراف على التعجيل بإزالة الموادإ األعضاء وقال بعض
توفير مستوى معين من وقال أعضاء آخرون إنه في حين قد يكون من الضروري .  المرحلة الثانيةتحويالت

 .المساعدة، فإن ذلك قد يتخذ شكل مساعدة تقنية

ه المسألة مرة أخرى خالل اجتماعها السابع والخمسين في سياق اجتماع غير رسمي دعا وناقشت اللجنة هذ .16
واقترح أخد األعضاء خالل االجتماع غير الرسمي طريقتين لتقديم مساعدات الصندوق المتعدد األطراف . إليه الرئيس

 :من جانب اللجنة للنظر 8لتحويالت المرحلة الثانية

ف اإلضافية المؤهلة لمشروعات تحويالت المرحلة الثانية بمستوى يستند يسدد التمويل الكامل للتكالي  )أ (
الحاالت التي يبين فيها  في تلك HCFCالتكاليف اإلضافية للمواد إلى مقررات اللجنة النهائية بشأن 

 أن تحويالت المرحلة HCFCإزالة المواد  إلدارة ته بوضوح في خط5طرف من أطراف المادة 
 :ثانية هذه

 في HCFCورية للطرف المعني لالمتثال لألهداف المتعلقة بالمواد ستكون ضر )1(
/  يناير1 في المائة بحلول 35ة خفض بنسبة وخطومتضمنة بروتوآول مونتريال حتى 

 .أو/ و2020آانون الثاني 

هي أآثر المشروعات تحقيقا للفعالية التكاليفية التي يمكن للطرف المعني االضطالع بها  )2(
 خطوة خفض  في بروتوآول مونتريال حتى ومتضمنةHCFCمواد اللالمتثال ألهداف 

  .2020آانون الثاني /  يناير1 في المائة بحلول 35بنسبة 

أعاله ) أ(التي التشملها الفقرة ويالت المرحلة الثانية األخرى حيقتصر التمويل لجميع مشروعات ت  )ب (
معدات غير المعتمدة على  وال HCFCعلى سداد الفرق في التكاليف بين المعدات المعتمدة على 

يمكن تجنبها والزيادة هذه المواد مع مراعاة السياسات الجارية بشأن االرتقاء بالتكنولوجيات التي 
 .في القدرات

  عامأعاله على أساس االفتراض بأنه بحلول) ب (16وقد اقترحت الطريقة الثانية للتمويل الواردة في الفقرة  .17
،  HCFCط األساس الستهالآها من المواد  في المائة من خ67.5 الخفض بنسبة 5 عندما تحقق بلدان المادة 2025

بالنظر إلى أن معظم مشروعات  المفيدستكون معدات التصنيع المقدمة من خالل الصندوق قد بلغت نهاية عمرها 
المقدمة فترة ، ويكون لمعدات التصنيع 2025عام تحويالت المرحلة الثانية للصندوق سوف تكون قد استكملت بحلول 

 . سنة20 و15حياة تتراوح بين 

 : وفيمايلي موجز لها9ووصلت تعليقات على النهج المشار إليه أعاله من أعضاء اللجنة التنفيذية .18

 بتحقيق  ملتزمة HCFC تكنولوجيات يفترض النهج المقترح أن جميع المنشئات التي تحولت إلى  )أ (
غير أن هذا .  من الصندوق المتعدد األطرافاإلزالة الكاملة لهذه المواد دون مساعدات أخرى

وقد ووفق على الجدول . 2040 في عام  HCFCااللتزام تم عندما آان هدف االمتثال إلزالة 
                                                      

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60 من الوثيقة 42 إلى 36 الفقرات  7
 .فق األول بهذه الورقة يرد النص الكامل للمقترح في الجزء األول من المر 8
 . يرد النص الكامل للتعليقات من أعضاء اللجنة التنفيذية في الجزء الثاني من المرفق األول بهذه الورقة 9
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إلى  على أساس الفهم بأن جميع المنشئات التي تلقت تمويال للتحويل  HCFCالزمني المعجل إلزالة 
ولذا ينبغي عدم مراعاة مسألة عدم تمويل . إضافي سوف تكون مؤهلة لتمويل  HCFC تكنولوجيات

ومن المهم تقديم مساعدات أخرى لهذه المنشئات للمحافظة . مشروعات تحويالت المرحلة الثانية
 .بروتوآول مونتريالعلى ثقتها في 

 لمعدات التصنيع يتراوح المفيد من آن آلخر على االفتراض بأن العمر 5لقد اعترضت بلدان المادة   )ب (
فعلى الرغم من أن هذا االفتراض قد يكون صحيحا بالنسبة للبلدان غير العاملة . اما ع20 و15بين 

 حيث يجري إصالح واستخدام المعدات 5، فإن األمر قد اليكون آذلك بالنسبة لبلدان المادة 5بالمادة 
عات ولذا يقترح سداد التمويل الكامل لجميع التكاليف اإلضافية المؤهلة لمشرو. لفترات زمنية أطول

 حتى ومتضمنة خطوة  HCFC من تحقيق أهداف 5تحويالت المرحلة الثانية لتمكين بلدان المادة 
آانون /  يناير1بحلول )  في المائة المقترحة35بدال من نسبة الـ ( في المائة 67.5خفض بنسبة 

 ).2020بدال من  (2025الثاني 

فإذا آان جزء من . لكامل أو جزئياسيكون من الصعب تقييم اختيار المنشئات التي سوف تمول با  )ج (
القطاع هو الذي سيمول، قد تحدث تشوهات آبيرة في السوق مما يؤدي إلى إغالق بعض المنشئات 

وعالوة على . 5التي لن تتمكن من المنافسة، وهو وضع غير مستدام في أي بلد من بلدان المادة 
 من ناحية التكاليف سوف يستبعد معظم الفعاليةذلك، فإن النظر في تمويل المنشئات على أساس قيم 

 .إن لم يكن جميع المنشئات الصغيرة والمتوسطة

التحويالت إلى عدة عوامل من بينها حجمها ووضعها المالي  يستند اختبار المنشئات ألغراض  )د (
) االستعداد للتمويل( وموقعها الجغرافي وخططها الخاصة بالتحويالت قالسووحصتها في 
وسوف تحتاج جميع هذه العوامل إلى دراسة بصرف النظر عما إذا .  ستختار التيوالتكنولوجيات

 .حويالت المرحلة الثانيةآانت المنشئات تتطلب ت

 سوف يحتاج المقترح الخاص بعدم سداد سوى الفرق في التكاليف بين المعدات المعتمدة على  )ه (
HCFCاليف المرتبطة بترآيب حتى يمكن أيضا تغطية التك الى تعديل  التي التعتمد عليها  وتلك

أي عندما تختار التكنولوجيا المعتمدة على (معدات األمان معدات اإلنتاج الجديدة مثل 
 التي تجري HCFCعلى أساس الفرق بين المواد وتكاليف التشغيل التي تحسب ) نالهيدروآربو

 .إزالتها والمادة الكيميائية البديلة لفترة من الزمن يجري تحديدها

  مانةتعليقات األ
 

 التوجيهية التالية ذات الصلة والمبادئينبغي النظر في مسألة تحويالت المرحلة الثانية في ضوء المقررات  .19
 :التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية وغير ذلك من االعتبارات

المتعلقة بتمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون من  التوجيهية السارية والمبادئستطبق السياسات   )أ (
 ما لم تقرر اللجنة HCFCعلى تمويل إزالة ) HCFC(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية غير 

 يشمل ذلك، ضمن جملة أمور، المسائل المتعلقة وسوف). د (53/37المقرر (التنفيذية غير ذلك 
 لمعدات التصنيع، والتصدير المفيد، ونهاية العمر بمعدات خط األساس، واالرتقاء بالتكنولوجيات

 .، والملكية األجنبية5بلدان غير العاملة بالمادة إلى ال

 حيث 5من بلدان المادة   بلدا47 مشروعا افراديا في 858وقد وافقت اللجنة التنفيذية حتى اآلن على   )ب (
  40,000 بوصفها التكنولوجيا التي تحل مكان آلوروفلوروآربونية الهيدروالمواد اختيار جرى 
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. 10 سواء بصورة آاملة أو جزئيةكلوروفلوروآربونيةالالمواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون
المواد ، لدى إعداد خططها الخاصة بإدارة إزالة 5بلدان المادة  وستحتاج

المواد  من  لهذه المنشئات، واستهالآهاالحالة الراهنة إلى تقييم الهيدروآلوروفلوروآربونية
حويلها إلى التكنولوجيات غير المعتمدة على تم تأو ما إذا آان قد / والهيدروآلوروفلوروآربونية

 .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 طنا بقدرات استنفاد  9,513 عن استهالك إجمالي قدره 2007 عام 5 بلدا من بلدان المادة 52أبلغ   )ج (
لم يوافق .  من البروتوآول7بموجب المادة )  طنا متريا86,487) (ب( HCFC-141األوزون من 

بمجموع ( بلدا من هذه البلدان 11في ) ب( HCFC-141 إلى  CFC-11ويل حع لتمشروعلى أي 
) ب( HCFC-141 ويقل استهالك ) طنا بقدرات استنفاد األوزون330 قدرة  HCFCمن استهالك 

 226(بقدرات استنفاد األوزون  طنا 25 مشروعات لتحويالت المرحلة الثانية  عن يه بلدا لد40في 
-HCFCالمنخفضة من استهالك ، إزالة المستويات 5 بلدان المادة من العديد ويمكن في). طنا متريا

 . بصورة آاملة من خالل مشروع جامع يغطي جميع منشئات التصنيع)ب( 141

من المتوقع أن تتعلق التكاليف الرأسمالية اإلضافية الالزمة لمشروعات تحويالت المرحلة الثانية   )د (
 المعتمدة على غير التكنولوجيات من   HCFCعلىلتطبيق التكنولوجيات غير المعتمدة 

توقع أن ولذا يمكن . التهيئة، والتدريب والتجارب/ ، بالدرجة األولى بالمساعدة التقنيةالهيدروآربون
تكون مشروعات تحويالت المرحلة الثانية، في آثير من الحاالت أآثر فعالية من ناحية التكاليف من 

 .األولى لإلزالةداف االمتثال المشروعات األخرى المتعلقة بأه

 لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتكاليف اإلضافية المؤهلة ل
  

  الهيدروآلوروفلوروآربونيةنظرت اللجنة التنفيذية أول مرة مسألة التكاليف اإلضافية المؤهلة إلزالة المواد .20
HCFC  المواد تكاليفية المحيطة بتمويل إزالة في سياق ورقة بشأن االعتبارات ال اجتماعها الخامس والخمسين خالل

 في  وقررت اللجنة التنفيذية ضمن جملة أمور)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 (الهيدروآلوروفلوروآربونية
) 11IOC( بشأن السياسات الخاصة بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية ضوء مادار من مناقشات، إرجاء اتخاذ أي قرار

شأن تحديد عتبات فعالية التكاليف إلى أول  عن أي مقرر بفضال  HCFCالمواد  وفورات من مشروعات تحويل أو
 بوصفها  HCFCمشروعات إزالة  لالستفادة من الخبرات المكتسبة من استعراض 2010اجتماع لها في عام 
المقرر  ( ذلك االجتماعقبل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةأو مكونات من خطط إدارة إزالة /مشروعات افرادية و

 .)2)(ج) (55/43

واقترح أحد األعضاء خالل االجتماع السابع والخمسين أثناء مناقشة ورقة تتعلق بتحويالت المرحلة الثانية  .21
، نهجا جديدا لحساب التكاليف اإلضافية إلزالة  HCFCوتحديد التاريخ النهائي لترآيب المعدات المعتمدة على

إلضافية من المدفوعات المباشرة لمنشئات التصنيع المستفيدة إلى مدفوعات اويل تكاليف التشغيل ح بت HCFCالمواد
) ICC(نسبة مئوية من التكاليف الرأسمالية اإلضافية على أساس ) أي وحدات األوزون (5لحكومات بلدان المادة 

وسوف يتيح . لتكاليف إلى أآثر التكنولوجيات البديلة المتاحة فعالية من ناحية اHCFCالمرتبطة بالتحويل من المواد 
 بطريقة غير HCFCأو برامج قطرية مالئمة للتشجيع على إزالة /ويل للحكومات تصميم سياسات ومتقديم التنهج 

فقد آانت .  حوافز غير مقصودةىدون أضارة بالمناخ، آما أنها سوف تستحدث إطارا محايدا الختيار التكنولوجيا 

                                                      
 في استخدامات الرغاوي آما ووفق على  )ب( HCFC-141 بالمواد  CFC-11 تتعلق غالبية مشروعات تحويالت المرحلة الثانية باالستعاضة عن 10

المرفق الثاني من  (5 في عدد قليل من بلدان المادة HCFC-22 بنظم معتمدة على  CFC-12عات لالستعاضة عن المكثفات المعتمدة علىبضعة مشرو
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60الوثيقة 

 التي اختيرت فيها تكنولوجيات القطاعات الفرعية/: يتمثل تطبيق تكاليف التشغيل اإلضافية على النحو الذي وافقت عليه اللجنة لتلك القطاعات 11
HCFC إلزالة استخدام المواد الكلوروفلوروآربونية CFC في المائة من 10تسدد ) 2(التسدد تكاليف تشغيل للمكثفات ) 1: ( في5 في بلدان المادة 

سعار الجارية وتسدد مقدما أو تكاليف التشغيل التكاليف اإلضافية مقدما، في حالة التبريد المنزلي أو ستة أشهر من تكاليف التشغيل اإلضافية تحسب باأل
سنتان لغازات التبريد ) 3(اإلضافية لمدة عام معدلة بحسب التكاليف السائدة وقت الصرف عندما تكون المنشأة المعدلة في حالة تشغيل أيهما أآبر 

 .نشئات اإليروسولأربع سنوات لم) 4( و الجاسية وذات األديم المندمجالتجارية، ومنشئات تصنيع الرغاوي 
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غيل اإلضافية للمنشئات تتأثر باختيار التكنولوجيا من خالل تشجيعها على المدفوعات المباشرة الخاصة بتكاليف التش
التكنولوجيات التي تنطوي على أعلى مستوى من تكاليف التشغيل اإلضافية دون أي اعتبار لتوافر المادة اختيار تلك 

وآانت . ة للتكنولوجيا المختارةالكيميائية البديلة في األجل الطويل أو القدرة التنافسية طويلة األجل للمنشأة المستخدم
المنشأة تجد في بعض األحيان أن التكاليف طويلة األجل للمادة الكيميائية البديلة باهظة التكلفة أو أن من الصعب 

 .لعثور على هذه المادة الكيميائيةا

 بصورة  يوفر،HCFCونظرا لما تقدم، اقترح العضو أن تنظر اللجنة التنفيذية في اعتماد نموذج لتمويل  .22
 إلى 5أي (، تكاليف التشغيل اإلضافية المتفق عليها والمحسوبة على أساس نسبة مقطوعة 5مباشرة ألطراف المادة 

 أو متوسط التكاليف الرأسمالية HCFCمن أدنى تكاليف رأسمالية إضافية مؤهلة لمشروع إلزالة )  في المائة10
 أو التستطيع تلقي 5 حكومات المادة الت التي التريد فيها المعني وفي تلك الحاHCFCاإلضافية المرتبطة بقطاع 

تكاليف التشغيل اإلضافية المؤهلة المحسوبة لتصميم برنامج حوافز مناخية مالئمة على الصعيد القطري، التسدد 
التصنيع تكاليف التشغيل اإلضافية المتصلة بالتدريب واختبار التكنولوجيا البديلة الجديدة بصورة مباشرة لمنشأة سوى 

 محايدا من  ناحية HCFCوسيكون ذلك بمثابة نموذج تمويل .  أي مدفوعات لشراء المادة الكيميائية البديلةدون إدراج
 .وجيا لتكاليف التشغيل اإلضافيةالتكنول

 HCFC أعاله الخاص بحساب التكاليف اإلضافية المؤهلة لمواد هووصلت تعليقات بشأن النهج المشار إلي .23
 :يلي ، ويرد موجز لها فيما12جنة التنفيذيةمن أعضاء الل

أسهم النموذج الذي يستخدم عادة في الصندوق المتعدد األطراف لحساب التكاليف الرأسمالية   )أ (
. إسهاما آبيرا في نجاح بروتوآول مونتريال) IOC(وتكاليف التشغيل اإلضافية ) ICC(اإلضافية 

افية وتكاليف التشغيل اإلضافية تمثل حقيقة التكاليف الرأسمالية اإلضففي معظم الحاالت، آانت 
ومستقلة وتلقت اللجنة، خالل هذه العملية، مشورة حسنة التوقيت . التحويالت الصناعية في الميدان

. من خبراء جرى تحويلها بعد ذلك إلى مقررات سياساتية بسيطة نسبيا بشأن التكاليف اإلضافية
للمواد الكلوروفلوروآربونية حيث آانت تعتبر مفهوم  وأفاد هذا النهج آحافز للمنشئات المستهلكة

التكاليف اإلضافية بوصفه طريقة عادلة وموضوعية لحساب حاالت التوقف، وعدم اليقين والخسائر 
وقدمت اللجنة . نيةفلوروآربون التحول إلى التكنولوجيا غير المعتمدة على المواد الكلوروعالناجمة 

 التزامتوضح رها حزمة لمشروع معين أو خطة ألحد القطاعات جميع التكاليف اإلضافية باعتبا
وقد تعززت هذه العملية بفعل عملية رصد .  على تحقيق اإلزالة5 بمساعدة بلدان المادة الصندوق

 . بمؤشرات محددة بوضوحنةوتقييم آبيرة وشفافة مقتر

فكمية المواد . آبيرة تحديات HCFCالتحديات الناشئة عن الجدول الزمني المعجل إلزالة المواد   )ب (
HCFC2013 عام بل التي سيجري إزالتها، من حيث الحجم، للوفاء بالمعايير األساسية األولى ق 

 HCFCوعالوة على ذلك، زاد استهالك .  التي أزيلت خالل عدة سنواتCFCتماثل آميات المواد 
 مواصلة استخدام الماضية، وعلى ذلك فإن من المستحسن البدرجة آبيرة خالل السنوات القليلة 

 حاالت عدم اليقين اإلضافية لبياننموذج حساب التكاليف اإلضافية فحسب بل وتعزيز هذا النموذج 
 المتقدمة والصديقة للبيئة تمشيا مع  الهيدروآلوروفلوروآربونية المواد بدائلعن نقصالناجمة 
  هذه الزمني المعدل إلزالةوسيقلل ذلك إلى أدنى حد من مخاطر عدم االمتثال للجدول. 19/6المقرر 
 ..المواد

الناشئة عن تكاليف التشغيل اإلضافية، آانت " الحوافز غير المقصودة"وفيما يتعقل باإلشارة إلى   )ج (
اللجنة التنفيذية واألمانة حريصتين بشدة على تعديل تكاليف المشروعات وضمان أن تكون أسعار 

ت فيها تكاليف تشغيل التكنولوجيات الجديدة أعلى من  وفي الحاالت التي آان.المادة الكيميائية واقعية
المواد المستنفدة لألوزون، آانت تتوافر حوافز سلبية على التحويل الطوعي تلك الخاصة بتكنولوجيا 

ومع خفض . ولذا، فإن المدفوعات النقدية آانت تستهدف تغطية التكاليف اإلضافية حتى أربع سنوات
                                                      

 . يرد النص الكامل للتعليقات من أعضاء اللجنة التنفيذية في الجزء الثاني من المرفق األول بهذه الورقة 12
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ولذا فإن من الصعب .  خفضت أيضا تكاليف التشغيل اإلضافية المطبقةتكاليف التكنولوجيات البديلة،
 ".حوافز غير مقصودة".اعتبار هذه المدفوعات 

 تختار التكنولوجيات إلزالة المواد المستنفدة 5اليوجد أساس لالفتراض بأن منشئات بلدان المادة   )د (
 عملية للشكتفعة، ويعرض لألوزون على أساس التسديد المتوقع لتكاليف التشغيل اإلضافية المر

فاختيار التكنولوجيا يتم على أساس عدة . المتعدد األطرافاالستعراض التي يجريها الصندوق 
 ،عوامل مثل الفعالية التكاليفية، والتوافر في السوق المحلية، وإمكانية التطبيق في الظروف المحلية

ولم يكن .  استيعاب التكنولوجياومدى القبول في السوق، وفي بعض األحيان قدرة المنشئات على
قادرا على إدخال بدائل أآثر مواتية ) وخاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة(العديد من المنشئات 

نتيجة الرتفاع التكاليف الرأسمالية اإلضافية، واضطرت إلى ) مثل تكنولوجيا الهيدروآربون (للبيئة
بيئة، وفي هذه الحاالت، لم يكن لتكاليف التشغيل تكلفة وأقل مواتية للاختيار تكنولوجيات أخرى أقل 

 .دور رئيسي في اختيار التكنولوجيااإلضافية أي 

إن إدخال أي تكنولوجيا بديلة جديدة يكون دائما أآثر تكلفة، وأقل أداء بالمقارنة بالتكنولوجيا العاملة   )ه (
قا واسع النطاق لضمان الجديدة تسويوتتطلب المنتجات . بمواد مستنفدة لألوزون التي تحل مكانها

بانعكاسات مالية وعلى ذلك فإن ا لتمويل ذاته يرتبط . التغلغل حسن التوقيت والقبول واسع النطاق
وآان الهدف من تكاليف التشغيل اإلضافية هو الحيلولة دون حدوث تشوهات . سلبية طويلة األجل

 .متنافسينوتوفير حوافز للمنشئات لتنفيذ المشروعات دون انتظار ل في السوق

غير أنه ينبغي . من المسلم به أن ثمة حاجة إلى حوافز الختيار البدائل األآثر تفوقا من الناحية البيئية  )و (
للمشروعات وليس على أساس النظر إلى هذه الحوافز ضمن إطار التكاليف اإلضافية اإلجمالية 

، في إدراج حدود قصوى ويمكن أن تنظر اللجنة التنفيذية، مثال. تكاليف التشغيل اإلضافية فحسب
 بحساب التوجيهية الحالية الخاصة المبادئلقدرات االحترار العالمي للمواد الكيميائية البديلة في 

 .تكاليف التشغيل اإلضافية

بدال من المنشئات سوف يقلل النهج الجديد الخاص بتوجيه تكاليف التشغيل اإلضافية  إلى الحكومات   )ز (
  بالنظرHCFC إلزالة المواد ، المراحل األولية على األقللو فى و،ويلحمن استعداد المنشئات للت

 الموارد المالية الالزمة للتعويض عن ال تملكالقوي بأن تفقد قدرتها التنافسية حيث إلى االحتمال 
متعمق ومناقشات مطولة والكثير من وسوف يحتاج ذلك إلى تحليل . االرتفاع في تكاليف التشغيل

ماده مما يؤدي إلى تأخير المقرر العاجل المتعلق بالتمويل لتحقيق أهداف اإلزالة المفاوضات قبل اعت
وعالوة على ذلك، سوف يزيد من  اإلجراءات البيروقراطية ال من وجهة نظر . 2015 و2013في 

إدارية فحسب بل بشأن االتفاق على السياسات على المستوى الوطني فيما بين العديد من المنظمات 
 محاولة لتطبيق نهج تقديم الحوافز للحكومات بدال من المنشئات في بلد واحد من بلدان لقد أجريت(

وقد آان النهج الحالي يمثل حافزا ايجابيا ضمن مشارآة المنشئات في خطط اإلزالة )  وفشل5المادة 
 .وأصبح شديد الفعالية بعد عدة سنوات من التطويرالوطنية للمواد المستنفدة لألوزون 

مقترح حساب تكاليف التشغيل اإلضافية آنسبة مئوية من أدنى تكاليف رأسمالية إضافية يتعارض   )ح (
فأخذ أدنى تكلفة رأسمالية إضافية ونسبة ثابتة . عليها مع مبدأ تمويل التكاليف اإلضافيةمؤهلة متفق 

ذلك  وعالوة على من تكاليف التشغيل اإلضافية وليس التكاليف الفعلية، يضر بالمنشئات بطريقتين
من مكونات تكاليف التشغيل اإلضافية يمثل انحرافا عن األساليب فإن اعتبار التدريب واالختبار 

. دائما من التكاليف الرأسمالية اإلضافية مكونات المشروعات هذه آانت تعتبر  أنالمتبعة بالنظر إلى
  .غيل اإلضافيةبتكاليف التش، مع هذا المقرر، من اختفاء التعويض الخاص مخاطرولذا فإن ثمة 
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  تعليقات األمانة

من التكاليف استعرضت األمانة مشروع المقترح الخاص بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية آنسبة مقطوعة  .24
 في قطاعي هذه المواد ضوء تحليل التكاليف اإلضافية إلزالة  فيHCFCالرأسمالية اإلضافية لمشروعات إزالة 

وتبين . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47مشروع الوارد في الوثيقة  وهو ال13تصنيع الرغاوي وأجهزة التبريد
 :بعض االستنتاجات الرئيسية للتقرير فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية مايلي

. سوف يتوقف حجم التكاليف الرأسمالية اإلضافية على اختيار التكنولوجيا ومعدات خط األساس  )أ (
إلى تهيئة  الرغاوي والتبريد،  في قطاعيتبالنسبة للعديد من االستخداماسوف يحتاج األمر ف

غير أنه . HCFCالمعدات والمساعدة التقنية وليس إلى ترآيب معدات جديدة لتحقيق إزالة المواد 
إذا اختيرت تكنولوجيا الهيدروآربون، ستكون التكاليف الرأسمالية اإلضافية مماثلة لتلك المعتمدة 

 .CFC المواد الكلوروية فلورية آربونيةإلزالة 

مثل عوامل النفخ، (تعتمد تكاليف التشغيل اإلضافية على أسعار المواد الكيميائية والمواد الخام   )ب (
والتي أظهرت ) التشحيموغازات التبريد، والمواد الكيميائية الالزمة لمستحضرات الرغاوي ومواد 

نتقالية لتطبيق تكاليف  االآذلك فإن الفترة. تباينات آبيرة على المستوى اإلقليمي، وداخل البلد الواحد
 .التشغيل اإلضافية تمثل عامال

وللزيادة في آثافة الرغاوي، التي تمثل أعباء تكاليفية تنشأ عن مواد الرغاوي اإلضافية، تأثير آبير   )ج (
 الرغاوي العازلة  آثافة زيادة ففي بعض الحاالت، قد يتعين. على تكاليف التشغيل اإلضافية

 .ية غير المواتية الحرارالموصليةللتعويض عن 

  في قطاع الرغاوي وتغلغلهاHCFCمن المعتقد أن التداول التجاري للتكنولوجيا غير المعتمدة على   )د (
 لهذا النهج وسيكون. 14 سيحظيان بالمساعدة من خالل إشراك وتمويل دور النظم5في بلدان المادة 

اإلضافية على المستوى غيل أيضا تأثيرات على حساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التش
 .القطري ومستوى المنشئات

ويعالج مشروع المقترح الخاص بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية آنسبة مئوية مقطوعة قضايا هامة تتعلق  .25
. ينات في أسعار المواد الكيميائية والخامات ومدة تكاليف التشغيل اإلضافية، وآثافة الرغاويبين أمور أخرى بالتبا

لكل  تحليل للتكاليف الرأسمالية اإلضافية المرتبطة بتكنولوجيتين أو أآثر بالنسبة إجراء يتطلبتنفيذ هذا النهج، غير أن 
إزالة وقد يصبح هذا التحليل أآثر تعقيدا في الحاالت التي تكون فيها عدة منشئات مشمولة بمشروعات . مشروع

فعلى .  المنشئاتاليكون هذا النهج واحدا بالنسبة لجميعوفي بعض الحاالت، قد . جامعة أو قطاعية أو شبه قطاعية
التشغيل اإلضافية سبيل المثال، عندما تكون التكاليف الرأسمالية اإلضافية لتهيئة معدات خط األساس، فإن تكاليف 

شئات بكثير بالنسبة للمن إّال أنها أعلى من ذلك ) دوالر أمريكي7,000  إلى 1,500 أي(المصاحبة لها تكون ضئيلة 
 على ذلك، فإن تكاليف التشغيل وعالوة. 15 ) أمريكي دوالر78,000حتىأي (التي تختار تكنولوجيات الهيدروآربون 

خط األساس على مستوى المنشأة، ولذا فإن المنشئات التي ينخفض فيها خط اإلضافية سوف تعتمد أيضا على معدات 
لى تكاليف تشغيل عقد تحصل ) هيئتها إلى عامل نفخ بديلمثل آالت الضغط المنخفض التي اليمكن إعادة ت(األساس 

التكاليف الرأسمالية اإلضافية وحتى إذا آان حساب . إضافية أعلى مما تتلقاه منشأة تتمتع بمستوى عال من التكنولوجيا
، )روآربونالمعتمدة على الهيد ومثل المعتمدة على التهيئة،(يعتمد على متوسط تكلفة تكنولوجيتين بديلتين أو أآثر 

ففي مشروعات الصندوق، آانت التكاليف المرتبطة بالتدريب والتجارب . تظل مسألة معدات خط األساس قائمة
وسوف يتطلب . الرأسمالية اإلضافية وليس تكاليف التشغيل اإلضافيةوالمساعدة التقنية تعتبر جزءا من التكاليف 

                                                      
 .5ا في بلدان المادة مأآثر من غيره HCFC هذان هما القطاعات اللتان تستهلك فيهما المواد  13
ويقضي الخلط . جال الخلط المسبق السائل لنظم الرغاوي للتوزيع والبيع لمصنعي الرغاوي دور النظم هي شرآات المواد الكيميائية العاملة في م 14

  .المسبق على الحاجة إلى االستثمار في محطات الخلط المسبق داخل الشرآة والشراء السائل للعناصر الكيماوية التي تخلط في النظام
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 من الوثيقة 1-2 في الجدول  استنادا إلى تكاليف التهيئة في منشئات الرغاوي الواردة 15
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إدارة مات أن تقوم الوآالة الثنائية أو المنفذة الرئيسية في خطة المقترح الخاص بسداد تكاليف التشغيل اإلضافية للحكو
 .من استخدام هذه المواردع رفع تقارير للجنة التنفيذية الهيدروآلوروفلوروآربونية إزالة

بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية، عملت األمانة وبعد إجراء المزيد من التحليل لعوامل عدم اليقين المرتبطة  .26
  لتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية التي يمكن استخدامها في مشروعات إزالةنهجيات بديلةعلى صياغة م

 وتصنيع أجهزة التبريد خالل التنفيذ األول لخطط إدارة  في قطاعي الرغاويHCFC الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .ني بهذه الوثيقةالثاوترد هذه المنهجيات في المرفق . HCFC  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموادإزالة

وفي حالة قطاع تصنيع الرغاوي، آانت المنهجية المقترحة تعتمد على التكاليف الرأسمالية اإلضافية الفعلية  .27
 مشروع من مشروعات االستثمار في إزالة المواد 500التشغيل اإلضافية التي ووفق عليها في أآثر من وتكاليف 

للرغاوي ذات األديم المندمج والرغاوي الجاسنة حيث مازالت تستخدم في القطاعين الفرعيين الكلوروفلوروآربونية 
وحسبت بالنسبة لكل مجموعة .  وجرى تجميع المشروعات بحسب التكنولوجيا البديلة والقطاع الفرعيHCFCالمواد 

. CFC-11 في آل منشأة وتكاليف التشغيل اإلضافية لكل آيلوغرام من CFC  الكلوروفلوروآربونيةاستهالكمتوسط 
 دوالر أمريكي لكل 2.25الوحيدة المحسوبة لتكاليف التشغيل اإلضافية  إلى هذه البيانات، تبلغ القيمة واستنادا
النهج في االعتبار، ضمن جملة  أمور، أسعار المواد الكيميائية والمواد الخام من وقد أخذ هذا . .16 مترىآيلوغرام

ق تكاليف التشغيل اإلضافية، والزيادات في آثافات الرغاوي، والملكية ومدد زمنية مختلفة لتطبي، 5جميع بلدان المادة 
وباستثناء المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آانت األسعار الجارية العالمية آعوامل . األجنبية، وعنصر التصدير

مع ) ب(HCFC-141مماثلة لتلك الخاصة بالمواد ) مثل السيكلوينتين وفورمات الميثل والميثالل(النفخ البديلة 
التشغيل اإلضافية وقد يسفر ذلك عن انخفاض تكاليف . انخفاض الكميات المطلوبة بحسب الوحدة من الرغاوي المنتجة

 . بأسعار مماثلة لألسعار العالمية5إذا آانت عوامل النفخ البديلة هذه متوافرة في بلدان المادة 

،  الهيدروآلوروفلوروآربونية المواد خطط إدارة إزالةنظر، خالل تنفيذ المرحلة األولى منيولذا يقترح أن  .28
 :التكاليف اإلضافية المؤهلة في مشروعات الرغاوي على النحو التالي

 دوالر أمريكي لكل آيلوغرام متري من استهالك 2.25ينظر في تكاليف التشغيل اإلضافية بمعدل   )أ (
 .يعالذي سيزال من منشئات التصنالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 النظم، إّال عندما تكون منشئات رلن تصبح تكاليف التشغيل اإلضافية مؤهلة، في مشروعات دو  )ب (
 وسوف تحسب على ، جزءا أيضا من المشروعHCFC الخاصة المعتمدة علىالرغاوي الالحقة 

التي سيجري  في جميع منشئات إنتاج الرغاوي المعنية HCFCأساس مجموع االستهالك من 
 .إزالتها

 .الفترة االنتقالية التي ستطبق على تكاليف التشغيل اإلضافية هي عام واحد  )ج (

وفي حالة قطاع تصنيع أجهزة التبريد، اقترحت منهجية مختلفة بالنظر إلى محدودية خبرة الصندوق بإزالة  .29
تند المنهجية وتس.  بالدرجة األولىHCFCيستخدم فيها المواد المستنفدة لألوزون في نمط استخدامات التبريد التي 

 أي( وغازات التبريد البديلة الرئيسية األربعة المستخدمة حتى اآلن CFC-22 في األسعار بين قالمقترحة إلى الفرو
HFC-410aو  HFC-407cو  HFC-404aو  HC-290(  المكثفات وغيرها والفرق في تكاليف مواد التشحيم في

تكاليف التشغيل ويقترح حسابان مختلفان لتحديد ). وابطمثل صمام السولنويد، ومجفف الفلتر والض(من البنود 
 في 25 ، وR-410a في المائة من 50أي (يستند احدهما إلى نمط االستخدام العالمي الحالي لغازات التبريد : اإلضافية

 إلى نمط استخدام غازات ويستند اآلخر )HC-290 في المائة من 5 وR-404a في المائة من 20 وR407cالمائة من 
 في المائة من 15 وR-410aمن  في المائة 25أي (التبريد منخفضة القدرة على االحترار العالمي والذي يمكن تحقيقه 

R407cفي المائة من 10 و R-404aفي المائة من 50 و HC-290.( 
                                                      

 واالنخفاض النسبي قي قيم 5 الرئيسية المستخدمة حاليا في بلدان المادة HCFC نظرا لالختالفات الكبيرة في قيمة قدرات استنفاد األوزون في مواد  16
المماثلة حيث يعادل الطن المتري طنا واحدا  CFCم المتري آي تتعادل مع إزالة قدرات استنفاد األوزون، يستند التحليل الوارد في هذه الورقة إلى النظا

  .من قدرات استنفاد األوزون
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 بالنسبة لجميع االستخدامات وغازات التبريد المختلفةوتبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية الناشئة عن ذلك  .30
 دوالر أمريكي لنمط 5.20 دوالر أمريكي للكيلوغرام ألنماط االستخدام العالمي الحالية لغازات التبريد و8.10األربعة 

وتجدر المالحظة أيضا أن من المستبعد حدوث . االستخدام منخفض القدرة على االحترار العالمي من غازات التبريد
على االحترار العالمي باتجاهها الحالي قبل هدف االمتثال في عام غازات التبريد منخفضة القدرة ل نمط استخدام ىأ

2015. 

غير أن مدة تكاليف . والمدة الحالية لتكاليف التشغيل اإلضافية في القطاع الفرعي للتبريد التجاري هي سنتان .31
ولألغراض المرجعية، لم . للقطاعين الفرعيين لتكييف الهواء وأجهزة تبريد المبانيالتشغيل اَإلضافية لم تحدد بالنسبة 

التصنيع مثلما الحال بالنسبة لنظم منشئات لتسدد أية تكاليف تشغيل إضافية لنظم التبريد حيث لم يوفر غاز التبريد 
 .تكييف الهواء المتنقلة أو مكوناتها والمكثفات

 :النحو التاليولذا يقترح النظر إلى التكاليف اإلضافية المؤهلة لمشروعات التبريد وتكييف الهواء على  .32

 دوالر أمريكي للكيلوغرام المتري من 8.10ينظر إلى تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس   )أ (
 . المزالة في منشأة التصنيعHCFC-22استهالك 

  . لتطبيق تكاليف التشغيل اإلضافيةسوف يتعين تحديد الفترة االنتقالية  )ب (

 بلد من 100قل عن ي ال فيماHCFC وروآربونية الهيدروآلوروفلالموادسوف تتحقق ضوابط االمتثال إلزالة  .33
 المواداالستهالك في قطاع الخدمة حيث التوجد أية منشئات تصنيع تعتمد على  من خالل معالجة 5بلدان المادة 

 منخفضة االستهالك، ووفق على التمويل إلزالةوبالنسبة للبلدان .  في هذه البلدانHCFC الهيدروآلوروفلوروآربونية
 هذه لتحقيق أهداف إزالة قطاع الخدمة من خالل خطط إدارة غازات التبريد  فيCFC لوروفلوروآربونيةلمواد الكا

النهائية لتحقيق ووفق على تمويل إضافي من خالل خطط إدارة اإلزالة . 2007 و2005 في عامي CFC المواد
لتمويل هذه األنواع من النشاطات وحددت المستويات القصوى . CFCاإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروآربونية 

وفي حالة البلدان التي الينخفض فيها .  ألغراض االمتثالCFC لمواد الكلوروفلوروآربونيةا استنادا إلى خط أساس
 أمريكية للكيلوغرام دوالرات 5.00 بمقدار CFCقطاع الخدمة المعتمد على االستهالك، قدر مستوى التمويل لمعالجة 

لإلدارة والرصد ووفق  في المائة أخرى 12 إلى 10 للتمويل باإلضافة إلى  المؤهلCFCقي من من االستهالك المتب
 .عليها بموجب خطط اإلزالة الوطنية

 من قطاع HCFCوتقترح في المرفق الثاني بهذه الوثيقة منهجية لتحديد مستويات تمويل إلزالة المواد  .34
وتقترح تقديم مبلغ . اإلزالة النهائية وخطط اإلزالة الوطنيةة الخدمة استنادا إلى المكونات الرئيسية من خطط إدار

، والتمويل اإلضافي لنشاطات المساعدة )اللوائح والتدريب والتوعيةأي (تمويل ثابت لنمط النشاطات غير االستثمارية 
 التي 5ان المادة  دوالر أمريكي لبلد 100,000تقنية، والتمويل للرصد واإلبالغ ويقترح حد أدنى من التمويل قدره ال

 لتحقيق أهداف االمتثال لعامي ) طن بقدرات استنفاد األوزون1.1( طنا متريا 20تحتاج إلى إزالة آمية تصل إلى 
 000,8. و20 بين HCFC األخرى، حيث تتراوح مستويات استهالك 5وبالنسبة لجميع بلدان المادة . 2015 و2013

، سوف يحسب التمويل لعنصر المساعدة التقنية بمقدار )د األوزون طن بقدرات استنفا 440.0 إلى 1.1(طن متري 
 أمريكي للكيلوغرام المتري من مستواها  دوالر 1.00( دوالرا أمريكيا للكيلوغرام بقدرات استنفاد األوزون 18.00

لمعتمدة  في المائة من األموال ا20تصل إلى  استخدام نسبة وينبغي. 17قطاع الخدمة  فيHCFCالفعلي من استهالك 
وبناء على ذلك . واإلبالغ السنويين الشاملينأو البلد المعني لضمان الرصد /بواسطة وآالة ثنائية أو وآالة منفذة و

سوف يقدم التمويل حتى المستويات المبينة في الجدول التالي على أساس الفهم بأن مقترحات المشروعات ستظل 
 .2015 و2013 لتحقيق أهداف اإلزالة في لصلة آان ضرورياتحتاج إلى أن تبين على أن مستوى التمويل ذي ا

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47  المرفق الرابع من الوثيقة 17
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 بالدوالرات األمريكية

 النشاطات
 طنا 20أقل من 

 طن 1.1(متريا 
بقدرات استنفاد 

 *)األوزون

طن حتى مائة 
 5.5(ا ىمتر

طن بقدرات 
استنفاد 
 )األوزون

 طن  300حتى 
 16.5 (ىمتر

طن بقدرات 
استنفاد 
 )األوزون

 طن  500حتى 
 27.5(ا ىمتر

طن بقدرات 
استنفاد 
  )األوزون

 1,000حتى 
 مترىطن  
 طن 55(

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

 5,000حتى 
طن متري  
 طن 275(

بقدرات استنفاد 
  )األوزون

  8,000حتى 
طن متري 

 طن 440(
بقدرات استنفاد 

  )األوزون

أآثر من 
طن   8,000
 440(متري 

طن بقدرات 
استنفاد 
 )األوزون

 80,000 50,000 50,000 30,000 20,000 10,000 10,000 10,000  التشريعات
 160,000 140,000 120,000 80,000 60,000 50,000 40,000 20,000 تدريب موظفي الجمارك

 400,000 300,000 240,000 160,000 100,000 70,000 60,000 30,000  تدريب الفنيين
11,000,000 8,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 300,000 100,000 20,000  (**)المساعدة التقنية 

 2,300,000 1,700,000 1,000,000 250,000 140,000 90,000 40,000 20,000 (***) الرصد 
13,940,000 10,190,000 6,410,000 1,520,000 820,000 520,000 250,000 100,000المجموع بالدوالرات األمريكية

  .2015 المترية الذي سيزال بحلول عام باألطنان HCFC مستوى استهالك  (*)
  . في قطاع الخدمةHCFCوينبغي حساب المبلغ الفعلي على أساس تناسبي وفقا لمستوى استهالك .  المبالغ القصوى لكل مجموعةتمثل األرقام  (**)

  .ي المائة من مجموع تكاليف النشاطات ف20وينبغي حساب المبلغ الفعلي آنسبة .  المبالغ القصوى لكل مجموعة األرقامتمثل  (***)
 

 مايلي HCFC  آلوروفلوروآربونيةالهيدرو  في خططها إلدارة إزالة المواد5أن تدرج بلدان المادة ويقترح  .35
 :آحد أدنى للنظر في إزالة هذه المواد في قطاع خدمة التبريد

 في قطاع خدمة HCFCالتزام بأن تفي بمايلي على األقل، دون طلبات أخرى للتمويل إلزالة   )أ (
ويشمل ذلك التزاما من . 2015 في المائة في 10 وخطوة الخفض بنسبة 2013التبريد، بالتجميد في 

االمتثال لخطوات الخفض ولدعم نشاطات جانب البلد بتقييد الواردات إذا اقتضى األمر لتحقيق 
 .اإلزالة ذات الصلة

ع بها في السنة السابقة فضال عن خطة اإلبالغ السنوي اإللزامي عن تنفيذ النشاطات التي اضطل  )ب (
 .عمل دقيقة وشاملة لتنفيذ نشاطات العام التالي

 وصف ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين الوطنيين فضال عن الوآالة المنفذة  )ج (
 .الرئيسية والوآاالت المتعاونة حيثما يكون مالئما

 تعليقات الوآاالت المنفذة
 

للمنهجيات المقترحة  قدمت الوآاالت المنفذة األربع تعليقات عن السالمة التقنية استجابة لطلب من األمانة، .36
. ةالصلة من المنهجيات المقترحوقد أدرج العديد من هذه التعليقات في األقسام ذات . لحساب تكاليف التشغيل اإلضافية
 يعتبر CFCبرات المستمدة من إزالة الخلمنفذة عن القلق من أنه في حين أن استخدام وبصفة عامة، أعربت الوآاالت ا

لمواد ا ووضع األنماط، فإن الصلة بين التكاليف المتكبدة في عملية إزالةنقطة بداية جيدة لتحديد عناصر التكاليف 
 وخاصة HCFC المواد كون لها تأثير مباشر على التكاليف التي تتكبد في إزالةي قد الCFC الكلوروفلوروآربونية
التشغيل اإلضافية وعالوة على ذلك، فإن تكاليف . جاهزا لالستخدامديد من التكنولوجيات البديلة عندما اليكون الع

صناعية ترآز على قطاع  التي لديها قاعدة 5التناسبية قد تسفر عن عدم آفاية األموال الالزمة لدعم بلدان المادة 
يذ المشروعات حيثما تكون تكاليف التشغيل الجديدة أآثر تكلفة أو في تأخير تنففرعي حيث يكون تصنيع المعدات 
  من األفضل اآتساب الخبرة من المشروعاتأنومن رأي إحدى الوآاالت المنفذة. الفعلية أعلى من التكاليف المقترحة

 . التوجيهيةالمبادئالتدليلية المعتمدة فضال عن المشروعات االستثمارية األولية قبل اعتماد / التجريبيية

 HCFC من ناحية التكاليف للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عتبات الفعالية
 

قيم عتبة الفعالية من ناحية ) 1995آذار / مارس(حددت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها السادس عشر  .37
ومنذ اعتماد .  لمختلف القطاعات والقطاعات الفرعية  لترتيب أولويات الموافقة على مشروعات االستثمار18التكاليف

                                                      
ضافية، ومجموع الكمية من المواد  تحسب قيم الفعالية التكاليفية بوصفها النسبة بين مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإل 18

 .المستنفدة لألوزون التي ستجري إزالتها بالكيلوغرامات من قدرات استنفاد األوزون
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 حصول المشروعات التي تتجاوز  جرى تقييم الفعالية التكاليفية للمشروعات في ضوء قيم العتبة مع،19 العتبة هذهقيم
 .أولوية تمويل أقل أو على تمويل جزئيبة على العت

ومن بين جميع عتبات الفعالية التكاليفية التي حددت حتى اآلن، تتصل تلك الخاصة بالرغاوي ذات األديم  .38
  دوالر7.83( البوليوريثان ورغاوي)  دوالر أمريكي للكيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون16.86(المندمج 
 دوالر أمريكي للكيلوغرام من قدرات 8.22( البوليسترين ورغاوي)  للكيلوغرام من قدرات استنفاد األوزونأمريكي

بإزالة المواد ) درات استنفاد األوزون دوالر أمريكي للكيلوغرام من ق15.21(  والتبريد التجاري)استنفاد األوزون
المواد الكلوروفلوروآربونية وتجدر  المالحظة بأن المادتين الرئيسيتين المستخدمتين من . الهيدروآلوروفلوروآربونية

)CFC( في هذه التطبيقات أي CFC-11و CFC-12 استنفاد األوزون في حين أن قيم  واحدة من قدرات قيمة لهما
 أقل من ذلك بكثير أي HCFCوزون للمواد الثالث األآثر شيوعا من الهيدروآلوروفلوروآربونية قدرات استنفاد األ

 .HCFC-2022 للمادة  0.065و) ب(HCFC-141 للمادة  0.110

 تعليقات األمانة
 

 لترتيب أولويات الموافقات على المشروعات 1995حددت قيم عتبة الفعالية التكاليفية في أوائل عام  .39
آان يزيد عن مستوى التمويل المتاح  بالنظر إلى أن  مستوى التمويل المطلوب في المشروعات المقدمة االستثمارية

العادل للتمويل المتوافر فيما بين مختلف وقد أتاح ذلك التوزيع . في ذلك الوقت في الصندوق المتعدد األطراف
 الخاصة 2011-2009األعمال للفترة في خطة ولدى النظر . القطاعات وضمان عدم ترك أي قطاع دون دعم مالي

تعد لالجتماع التاسع والخمسين تحليال بالصندوق، طلبت اللجنة خالل اجتماعها السابع والخمسين من األمانة أن 
بصورة متساوية، في خطتي استراتيجيا لمساعدة اللجنة في توفير التوجيه للوآاالت بشأن آيفية تخصيص األموال 

 في 2015 و 2013 لعامي HCFC لتمكينها من تحقيق أهداف خفض 5، لبلدان المادة 2011 و2010أعمالها لعامي 
قد اتخذتها اللجنة التنفيذية وينبغي أن يأخذ التحليل االستراتيجي في االعتبار أي مقررات تكون . حدود الموارد المتاحة

ديم خيارات بشأن آيفية تخصيص قبل االجتماع التاسع والخمسين، وتق، والتأهيل للتمويل،  HCFCبشأن تكاليف 
 )).ه (57/6المقرر ( والتوزيع القطاعي لذلك االستهالك HCFCالبلدان من التمويل مع مراعاة إجمالي استهالك 

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالفعل على تمويل إلعداد .40
 HCFC، استقصاءات دقيقة عن استهالك ضمن جملة أمورف تتضمن هذه الخطة، وسو. 5غالبية بلدان المادة 

اإلزالة الشاملة، وخطط العمل ونشاطات االستثمار لتحقيق بواسطة المستعملين والقطاعات الفرعية، واستراتيجيات 
وسيجري . HCFC في المائة استنادا إلى خطوط األساس الخاصة باستهالك المواد 10التجميد والخفض بنسبة 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتحويل منشئات خطط إزالة لتنفيذ بة آبيرة من التمويل الذي سيتاح استخدام نس
بالفعالية التكاليفية  التوجيهية الحالية الخاصة المبادئوسوف يستمر تطبيق . صناعة الرغاوي والتبريد وتكييف الهواء
 . بين مختلف القطاعاتفي تيسير التوزيع العادل للتمويل فيما

واستنادا إلى المالحظات الواردة أعاله، يقترح استخدام القيم الحالية لعتبة فعالية التكاليف آمبادىء توجيهية  .41
 .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخالل تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة 

                                                      
 الحظت اللجنة خالل اجتماعها السابع عشر أن تحويل منشئات تصنيع أجهزة التبريد المنزلية من المواد الكلوروفلوروآربونية إلى تكنولوجيا  19

) أي مستوى التمويل(وينبغي لهذه المشروعات، خفض افتراضات معادلة الفعالية التكاليفية . يتطلب تمويال إضافيا لمعدات السالمةالهيدروآربون سوف 
  )).أ (17/14المقرر ( في المائة 35بنسبة تصل إلى 

باستثناء جمهورية آوريا، وسنغافورة،  (5 المادة  طنا متريا في جميع بلدان363,372 آان مجموع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية البالغ  20
والتى  1995 طنا متريا أبلغ عنه في عام 178,144 أآثر من ضعف استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية البالغ 2006في ) واإلمارات العربية المتحدة

أي (ي الشامل للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على طبقة األوزون غير أن التأثير السلب.  عنهايبلغ أقصى آمية من المواد الكلوروفلوروآربونية آانت
بالنظر إلى )  أطنان بقدرات استنفاد األوزون176,405(أقل من تأثير المواد الكلوروفلوروآربونية )  طنا بقدرات استنفاد األوزون25,765ما مجموعه 

 .انخفاض إمكانيتها على استنفاد األوزون
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 ر االفتراضي للمعدات التكنولوجي والتمويل قبل نهاية العمرفع المستوى حاالت 
 

عدم اعتبار التكاليف ) 1995نوفمبر، تشرين الثاني (قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن عشر  .42
 من الصندوق المتعدد األطراف  إضافية مؤهلة وعدم تمويلها تكاليف21  التكنولوجيرفع المستوىالمرتبطة بحاالت 

  واالجتماع22 )1998تموز / يوليو( االجتماع الخامس والعشرين فيالمسألة مرة أخرى ونظرت ). 18/25المقرر (
  فيما يتعلق بأحوال خط األساس في المنشئات وتهيئة المعدات23 )1998تشرين الثاني / نوفمبر(السادس والعشرين 

 .والمعدات التي تقترب من نهاية عمرها االفتراضي العاملة ،

فرعية للتبريد المنزلي والتجاري ورغاوي البولبيوريثان الجاستية فعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة للقطاعات ال .43
، أن تستند التكاليف اإلضافية ضمن جملة أموراللجنة ، قررت )ذات الصلة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(

 الفرق في  وغير موجودة في خط األساس، أما إلىللتحويل أ الرغاوي الجديدة حيثما تكون ضرورية لتوفير آالت
متفق بين اآلالت منخفضة الضغط وتلك العالية الضغط حيثما تكون تلك األخيرة ضرورية، أو إلى نسبة مئوية تكلفة 

تقترب وينبغي أن يستند حساب التكاليف اإلضافية آلالت الرغاوي التي . عليها من  تكاليف اآلالت المنخفضة الضغط
ت الجديدة ناقصا تكلفة استبدال آالت التكنولوجيا المعتمدة على المواد من نهاية عمرها االفتراضي إلى تكلفة اآلال

 .18/25المستنفدة لألوزون أو نسبة منها تحسب وفقا للمقرر 

 تعليقات األمانة
 

 التكنولوجي وتقييم معدات خط األساس مقابل برفع المستوىتجري عادة معالجة المسائل ذات الصلة  .44
وعلى هذا . عملية استعراض المشروعاتر المعدات بواسطة األمانة والوآاالت أثناء المعدات الجديدة المقترحة وعم

ويل قبل نهاية ح التكنولوجي والتلرفع المستوىتطبيق اإلجراءات الحالية الخاصة بوضع تقييم آمي األساس، يمكن 
 .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالعمر االفتراضي للمعدات على نشاطات 

  فئة البلدان المنخفضة االستهالك فيما يتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةتطبيق
 

  البلدان المنخفضة االستهالك هي المواد الكلوروفلوروآربونيةمعظم المواد المستنفدة لألوزون التي تستهلكها .45
CFC ) دم على نطاق واسع في التي تستخ) 12فلوروآربونية  والكلورو11-الكلوروفلوروآربونيةوبالدرجة األولى

إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد يعالج عادة وبالنسبة لهذه البلدان، فإن . معدات خدمة التبريد
وبالنسبة ). 45/54المقرر (وخطط إدارة اإلزالة النهائية ) 31/48المقرر (من خالل خطط إدارة غازات التبريد 

البلدان التي لديها استهالك للمواد :  اآلن في فئتين5المادة روفلوروآربونية، صنفت بلدان  الهيدروآلوإلزالة المواد
النبريد، والبلدان التي لديها استهالك من هذه المواد في آل من قطاعي الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة 

 .تصنيع وخدمة التبريدال

 تعليقات األمانة

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، على النحو صة ببلورة خطط إدارة إزالة  التوجيهية الخاالمبادئتستند  .46
إلى هذا التصنيف الذي )) ج (54/39المقرر (الرابع والخمسين الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها 

لمواد البلدان منخفضة االستهالك تنطبق في سياق إزالة اوعلى ذلك فإن فئة . 5وضع لبلدان المادة 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

                                                      
التكنولوجي بالمزايا اإلضافية التي قد تحصل عليها المنشئات مثل المنتجات فائقة الجودة، وزيادة قدرات اإلنتاج، أو مرونتها،  يّعرف رفع المستوى  21

أو التي ينخفض فيها استنفاد (أو المزايا األخرى نتيجة للتحويل إلى التكنولوجيا غير المستنفدة لألوزون /وخفض استهالك الطاقة واليد العاملة و
وقد وضعت منهجية للتحديد الكمي لرفع المستوى التكنولوجي الستخدامها آتوجيه في حساب التكاليف اإلضافية ). زوناألو

)UNEP/OzL/Pro/ExCom/18/73.(  
 .25/48  المقرر 22
 .26/37  المقرر 23
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 نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

  قدمت التي24حددت األمانة، في سياق ورقة السياسات بشأن تحويالت المرحلة الثانية والتاريخ النهائي .47
للتخفيضات اإلجمالية في استهالك المواد لالجتماع السابع والخمسين، مسألتين تتعلقان بنقطة البداية 

 تتعلق بنقطة البداية التي  بحساب نقطة البداية واألخرىوتتعلق إحدى هاتين المسألتين. الهيدروآلوروفلوروآربونية
الخاصة  التي تقدم مشروعا إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل تقديم خططها 5بلدان المادة يتعين أن تقدمها 

 .اللجنة من توضيح هاتين المسألتينونظرا لضيق الوقت لم تتمكن . دارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبإ

وقد حددت نقطة البداية للتخفيضات المستدامة اإلجمالية في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .48
، وسنتين تقريبا بعد دخول هدف االمتثال )1998 أي(المواد بثالث سنوات بعد معرفة خطوط األساس المتعلقة بهذه 

 األساس الخاصة بالمواد غير أن خطوط). 1999تموز / يوليو(لتجميد هذه المواد حيز التنفيذ 
 إّال في بلن تحس) أي خط األساس ألغراض االمتثال(الهيدروآلوروفلوروآربونية بموجب بروتوآول مونتريال 

ويتوقع أن . 2010 األوزون باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام  بمجرد إبالغ أمانة2011أواخر عام 
الهيدروآلوروفلوروآربونية معتمدة وقيد  خطط إدارة إزالة المواد 5بلدان المادة ) إن لم يكن جميع(يكون لدى معظم 

 ).بنقطة بداية محددة(التنفيذ وقت حساب خطوط األساس الخاصة بهذه المواد 

ادىء التوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، يتعين على البلدان ووفقا للمب .49
 بداية ، نقاطضمن جملة أمورالتي لديها قطاعات تصنيع باستخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أن تقدم، 

 التوجيهية على ضرورة أن تسفر مبادئالآما تنص . للتخفيضات اإلجمالية جنبا إلى جنب مع أهداف الخفض السنوية
قبل استكمال خطط إدارة إزالة  بالبلدان التي تختار تنفيذ مشروعات استثمار ماالموافقة على المشروعات الخاصة 

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، عن إزالة لهذه المواد تحسب من االستهالك المحدد في خطط إدارة  إزالة هذه 
 )).ب (55/43 و54/39 المقرران(المواد 

في تقديم المزيد من  نقاط البداية، قد ترغب اللجنة التنفيذية تحديدونظرا لجوانب عدم اليقين السائدة بشأن  .50
 :المشورة بشأن مايلي

 الذين قدموا مشروعات قبل استكمال خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد 5بالنسبة لبلدان المادة   )أ (
أو /أول تقديم لمشروع تدليلي وهل يتعين تحديد نقاط البداية عند الهيدروآلوروفلوروآربونية، 

استثماري خاص بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أم لدى تقديم خطة إدارة إزالة هذه المواد 
 للنظر من جانب اللجنة؛

هل لدى حساب نقاط البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ،   )ب (
 7 قادرة على االختيار بين أحدث استهالك مبلغ من هذه المواد بموجب المادة 5ستكون بلدان المادة 

إزالة المواد من بروتوآول مونتريال وقت تقديم خططها الخاصة بإدارة 
 باستثناء استهالك 2010 و2009الهيدروآلوروفلوروآربونية ، ومتوسط االستهالك المتوقع لعامي 

للتمويل نتيجة لمقررات اللجنة بشأن التاريخ ن منشئات التصنيع التي لن تكون مؤهلة هذه المواد م
 وتحويالت المرحلة الثانية؛النهائي 

بشأن التخفيضات االجمالية في استهالك المواد هل تعدل نقاط البداية المتفق عليها   )ج (
س هذه المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  بالخفض في الحاالت التي تكون فيها خطوط أسا

 ؛. منها المبلغة أقل7المحسوبة استنادا إلى بيانات المادة 

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60 الوثيقة 24
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 التوصية

 
بغية إتاحة الفرصة للجنة التنفيذية لمعالجة المسائل المعلقة بشأن إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .51

فيذية مع األخذ في االعتبار التحليل بصياغة النص التالي لتوصية من اللجنة التنالواردة في هذه الورقة، قامت األمانة 
المقدم بشأن آل مسألة من هذه المسائل، والمقترحات المقدمة من عضوين فيما يتعلق بتمويل مشروعات تحويالت 

 والتكاليف اإلضافية المؤهلة فضال عن التعليقات المتلقاه من بعض األعضاء اآلخرين بشأن هذه ،المرحلة الثانية
 .المقترحات

التفويض الممنوح من االجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوآول مونتريال، والمعلومات وفي ضوء  .52
الواردة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في اعتماد المعايير التالية بشأن تمويل إزالة المواد 

 .5الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع االستهالك في بلدان المادة 

 يالتاريخ النهائ
 

ويل إلى القدرات المعتمدة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حعدم نظر أي مشروعات للت  )أ (
 .]2007أيلول /  سبتمبر21[  أو]2005[  ]2003[المرآبة بعد 

 تحويالت المرحلة الثانية
 

  لمشروعات تحويالت المرحلة الثانية  في تلكلة المؤهينظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية  )ب (
إلدارة إزالة المواد  بوضوح في خطته 5الحاالت التي يبين فيها طرف من بلدان المادة 

الهيدروآلوروفلوروآربونية أن هذه المشروعات ستكون ضرورية لالمتثال لألهداف الخاصة 
خطوة الخفض بنسبة [حتى وبما يشمل بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بروتوآول مونتريال 

 في المائة بحلول  67.5خطوة الخفض بنسبة[، ]2020آانون الثاني /  يناير1ة بحلول  في المائ35
أو أنها أآثر المشروعات فعالية من ناحية التكاليف التي سيضطلع / و،]2025آانون الثاني /  يناير1

بها الطرف المعني لالمتثال لألهداف المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بموجب 
آانون /  يناير1 في المائة بحلول 35خطوة الخفض بنسبة [ل مونتريال حتى ومتضمنة بروتوآو

 ؛]2025آانون الثاني /  يناير1 في المائة بحلول  67.5خطوة الخفض بنسبة[، ]2020الثاني 

يقتصر التمويل الخاص بجميع مشروعات تحويالت المرحلة الثانية األخرى غير المشمولة في   )ج (
المواد المعتمدة على على سداد الفرق بين تكلفة المعدات أعاله، ) ب(الفقرة 

وتوفير التمويل للترآيب [ة والمعدات غير المعتمدة على هذه المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني
 ؛]والتجارب والتدريب وتكاليف التشغيل اإلضافية

 نيةنقاط البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربو

 التي قدمت مشروعات قبل استكمال خططها إلدارة إزالة المواد 5بالنسبة لبلدان المادة   )د (
المواد نقاط البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك ، ينبغي تحديد ة، الهيدروآلوروفلوروآربوني
 بالموادأو استثماري يتعلق /عند أول تقديم لمشروع تدليلي و[ة الهيدروآلوروفلوروآربوني
ة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني تقدم خطة إدارة إزالة عندما[ ]ةالهيدروآلوروفلوروآربوني

 ؛]للنظر من جانب اللجنة التنفيذية

ة ، لدى حساب نقاط البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني  )ه (
لمواد مبلغ لاستهالك  قادرة على االختيار بين أحدث 5ستكون بلدان المادة 
إزالة  من بروتوآول مونتريال وقت تقديم خطة إدارة 7بموجب المادة ة الهيدروآلوروفلوروآربوني
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 باستثناء استهالك هذه المواد من 2010 و2009هذه المواد، ومتوسط االستهالك المتوقع لعامي 
 صنيع التي لن تكون مؤهلة للتمويل؛منشئات الت

لمواد االبداية المتفق عليها للتخفيضات اإلجمالية في استهالك  نقاط]ال تعدل[ ]تعدل[  )و (
لمواد اأساس  بالخفض في الحاالت التي تكون فيها خطوط ةالهيدروآلوروفلوروآربوني
 . المبلغة أقل من نقاط البداية7 تستند إلى بيانات المادة ةالهيدروآلوروفلوروآربوني

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتكاليف اإلضافية المؤهلة في مشروعات إزالة

 األولالخيار 
 

 من أدنى تكاليف ] في المائة10 إلى 5تبلغ [تحسب تكاليف التشغيل اإلضافية آنسبة مقطوعة   )ز (
ة أو متوسط لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيلمشروع إلزالة ارأسمالية إضافية مؤهلة متفق عليها 

 ة المعني؛لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيبطة بقطاع اعليها المرتالتكاليف الرأسمالية المتفق 

أعاله بصورة مباشرة إلى حكومات بلدان ) ز( وفقا للفقرة المحسوبةتقدم تكاليف التشغيل اإلضافية   )ح (
لمواد للتشجيع على إزالة ا القطرية -أو البرامج المالئمة/ لتصميم السياسات و5المادة 

 غير 5بلدان المادة وبالنسبة لحكومات . ارة بالمناخة بطرق غير ضالهيدروآلوروفلوروآربوني
اإلضافية القادرة على تلقي تكاليف التشغيل اإلضافية المحسوبة، التسدد سوى تكاليف التشغيل 

المتعلقة بالتدريب واختيار التكنولوجيا البديلة الجديدة بصورة مباشرة لمنشأة التصنيع دون إدراج أي 
 ؛يائية البديلةالمواد الكيممدفوعات لشراء 

 الخيار الثاني
 

ة لتحقيق لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيابالنسبة  للمرحلة األولى من تنفيذ خطة إدارة إزالة   )ط (
 التالية فيما يتعلق بالتكاليف المبادئ، تطبق 2015 و2013أهداف االمتثال إلزالة هذه المواد في 
 :ةوروفلوروآربونيلمواد الهيدروآلاإلضافية المؤهلة لمشروعات إزالة ا

لمواد اأن تطلب من الوآاالت الثنائية والمنفذة، لدى إعداد مشروعات إزالة  )1(
الهواء، أن تستخدم ة في قطاعات الرغاوي والتبريد وتكييف الهيدروآلوروفلوروآربوني

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47آدليل المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة 

  روفلوروآربونية في قطاع الرغاويإزالة المواد الهيدروآلو

 أمريكي للكيلوغرام المتري  دوالر2.25ينظر في تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس  )2(
 الذي سيزال في منشأة التصنيع ةلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونياالواحد من استهالك 

 ؛لفترة انتقالية تبلغ سنة واحدة

تحسب تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس للمشروعات الجماعية المتصلة بدار النظم،  )3(
ة في جميع منشئات الرغاوي الالحقة لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيااستهالك مجموع 

 ؛الذي سيزال

  د وتكييف الهواءإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبري

ر أمريكي للكيلوغرام المتري  دوال8.10ينظر في تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس  )4(
 الذي سيزال في منشأة 22- ةلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونياالواحد من استهالك 

 التصنيع؛
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، ال ينظر في تكاليف التشغيل اإلضافية في المنشئات المصنفة 31/45اتساقا مع المقرر  )5(
 ؛يد ذات الصلة بمعدات التبروالتحميلالفرعي للتجميع والترآيب تحت القطاع 

 ؛]شهرا×× [تطبق تكاليف التشغيل اإلضافية لفترة انتقالية مدتها  )6(

  خدمة التبريدإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع 

 ةلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونياإزالة  إلدارة  في خططها5 بلدان المادة ينبغى أن تدرج )7(
 :مايلي آحد أدنى

 2013لتمويل، على األقل التجميد في التزام بأن تحقق، دون طلبات أخرى ل  )أ 
وسوف .  في قطاع خدمة التبريد2015 في المائة في 10بنسبة وخطوة الخفض 

لمواد امن المعدات المعتمدة على يشمل ذلك التزاما من البلد بتقييد  الواردات 
الخفض، ة إذا لزم األمر لتحقيق االمتثال لخطوات الهيدروآلوروفلوروآربوني

 اإلزالة ذات الصلة؛ولدعم نشاطات 

اإلبالغ السنوي اإللزامي عن تنفيذ النشاطات التي اضطلع بها في قطاع خدمة   )ب 
فضال عن خطة عمل دقيقة وشاملة لتنفيذ نشاطات السنة التبريد في السنة السابقة 

 التالية؛

 ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين فضال عن الوآالة المنفذة صفو  )ج 
 ؛اونة حينما يكون مالئماوالوآاالت المتع

 المشروعات مازالت س الفهم بأن مقترحات سيقدم التمويل على النحو التالي على أسا )8(
 :2015 و2013اإلزالة في تحتاج إلى تدليل بأن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أهداف 

 طنا متريا 20 التي ستحتاج إلى إزالة آمية تصل إلى 5بالنسبة لبلدان المادة ) أ(  )أ 
ة، مبلغ لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيامن )  طن بقدرات استنفاد األوزون1.1(

  أمريكي؛ دوالر100,000ثابت بحد أقصى 

 1.1( طنا متريا 20 التي ستحتاج إلى إزالة أآثر من 5بالنسبة لبلدان المادة )  ب(  )ب 
 طنا بقدرات 440.0(متري   طن8,000وحتى ) طن بقدرات استنفاد األوزون

لنوع النشاطات غير االستثمارية على النحو المبين مبلغ ثابت ، )وزوناستنفاد األ
في الجدول أدناه باإلضافة إلى نشاطات المساعدة التقنية محسوبة على أساس 

 دوالر أمريكي للكيلوغرام 18.20( أمريكي للكيلوغرام المتري  دوالر1.00
في  ةلوروآربونيلمواد الهيدروآلوروفامن استهالك ) بقدرات استنفاد األوزون
 للتنفيذ والرصد الناشئ في المائة إضافية من المبلغ 20قطاع خدمة التبريد، و

  ؛واإلبالغ

 طن متري100حتى 
 طن بقدرات 5.5(

  )استنفاد األوزون

 طن  300حتى 
 طن 16.5(متري 

بقدرات استنفاد 
  )األوزون

 طن  500حتى 
 طن 27.5(متري 

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

طن   1,000حتى 
 طن 55(متري 

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

طن   5,000حتى 
 طن 275(متري 

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

 طن  8,000حتى 
 طن 440(متري 

بقدرات استنفاد 
 )األوزون

110,000 130,000 180,000 270,000 410,000 490,000 
 

 440.0(ري  طن مت8,000 التي تحتاج إلى إزالة أآثر من 5بالنسبة لبلدان المادة   )ج 
، مبلغ ثابت ةلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيامن ) طنا بقدرات استنفاد األوزون

 ؛يا أمريكا دوالر13,490,000بحد أقصى قدره 
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 المرونة في استخدام الموارد المتاحة في إطار قطاع 5سيكون  لدى حكومات بلدان المادة  )9(
شأ خالل تنفيذ المشروع لتيسير أسلس التبريد لمعالجة االحتياجات النوعية التي قد تنخدمة 
 .ةلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونياالممكنة إلزالة السبل 

   الحريق والمذيباتومطفئاتإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعات االيروسات، 

لمواد ا في تأهل مشروعات إزالة  على حدةأن تنظر على أساس آل حالة )10(
 الحريق والمذيبات ومطفئاتة في قطاعات االيروسات يالهيدروآلوروفلوروآربون

 .شغيلية اإلضافيةللحصول على التكاليف الرأسمالية والت
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  المرفق األول
  

 مسائلجنة التنفيذية بشأن لتقرير االجتماع غير الرسمي ألعضاء ال : القسم ألف
  العامة المعلقة الخاصة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةسياسة ال

  
  الخلفية

تحويالت المرحلة الثانية وتحديد  نعنظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والخمسين، في ورقة   .1
الوثيقة ( التاريخ النهائي لترآيب معدات التصنيع القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60( ،وأثارت الورقة أيضا قضايا . 56/65 آانت قد أعدت استجابة للمقرر
  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك من ةطنقبخصوص 

بينما أشار أعضاء وخالل المناقشة، أعرب بعض األعضاء عن آرائهم بشأن اختيار تاريخ نهائي محدد   .2
تحويالت :  في سياق المسائل األخرى المعلقة، بما فيهاإاليمكن اتخاذه ال  بشأن التاريخ النهائي اقرارآخرون إلى أن 

والتكاليف مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، الك من ال البداية إلجمالي تخفيضات االستهةالمرحلة الثانية، ونقط
، والتطورات التقنية والتحويل قبل نهاية  لتلك الموادوتحديد عتبات للفعالية من حيث التكاليفية المؤهلة، ضافاإل
. بونيةآر المواد الهيدروآلوروفلوروق فئة بلدان االستهالك المنخفض فيما يتعلق بإنطبالمعدات، والفتراضي لعمر اال
 المواد الهيدروآلوروفلوروالصندوق إلزالة من مساعدة ال نطاقنظرا ألهمية تزويد البلدان بفكرة واضحة عن و

العامة قررات السياسة اذ ، ستبذل محاولة للنظر في جميع مؤشرات التكلفة في شكل حزمة من أجل اتخآربونية
 ،فيذية، بمساعدة من األمانة، على هوامش االجتماعأعضاء اللجنة التنأن يجتمع  الرئيس طلبولذلك، . الالزمة

  .لمناقشة قائمة المسائل المعلقة المذآورة أعاله، مع مراعاة التعليقات المطروحة خالل المناقشة

  االجتماع غير الرسمي منسق

ان نيس/ أبريل2لجنة التنفيذية، بمساعدة من األمانة، يوم الخميس عضاء العقد االجتماع غير الرسمي أل  .3
غير الرسمي  االجتماع هي منسقوآانت السويد . بعد الظهروالنصف ، من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة 2009

 إلى القائمة التي تحتوي على ست مسائل معلقة تم منسقوفي مالحظاته اإلفتتاحية، أشار ال). كيالسيد بول آراين(
 البداية ةط، وتحويالت المرحلة الثانية، ونقي التاريخ النهائيوه(النظر فيها أثناء الجلسة العامة للجنة التنفيذية 

وتحديد عتبات ية المؤهلة، ضافالستهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والتكاليف اإلإلجمالي تخفيضات ا
وتعريف لمعدات، الفتراضي لعمر اال، والتطورات التقنية والتحويل قبل نهاية  لتلك الموادللفعالية من حيث التكاليف

، وتمويل التعزيز المؤسسي بعد عام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةفي سياق إزالة " بلدان االستهالك المنخفض"
أيضا في مسألة تمويل مشروعات التعزيز في مداوالتهم ، ينبغي أن ينظروا األعضاءأن  آما أشار إلى ).2010

  .2010المؤسسي بعد عام 

فيما يلي نص هذين و. ن بشأن معالجة بعض المسائل المعلقةيت، اقترح عضوان نهجوأثناء المداوال  .4
  :ما إلى األمانةآما قد، النهجين

  ) من الواليات المتحدةةمقدم(فرصة لتحقيق منافع بيئية أوسع : المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة 

، إلى المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلة  لدى تعديلها إلزا،طلبت األطراففي اجتماعها التاسع عشر،   .5
 في ... ال سيماة، والمترتب في البيئر ثتقلل من األمن شأنها أن التي ... بدائلالترويج الختيار  " اللجنة التنفيذية

وطلبت األطراف أيضا إلى اللجنة التنفيذية، عند إعداد وتطبيق معايير ). 9، الفقرة XIX/6المقرر ." (المناخ
تقلل من ... التي ترآز على البدائلولة من حيث التكاليف التي تكون فعابرامح ال ولمشاريعولوية لإيالء األ"ل، التموي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47 
Annex I 

  

 2

العوامل األخرى ذات ر ئسا العالمي، واستخدام الطاقة ورار االحتاحتماالت المناخ، مع مراعاة على... اآلثار 
  )).ب(11، الفقرة XIX/6المقرر (." الصلة

  صديقة للمناخحوافز لخيارات 

 جانب الصندوق المتعدد األطراف لمساعدة فيجا جديدة هلتكليفات لمعالجة تغير المناخ ُنستتطلب هذه ا  .6
 أمام اللجنة التنفيذية اآلن آيفية من المسائل المطروحةو. مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على إزالة ال5بلدان المادة 

تيار خويمكن توجيه هذه الحوافز ال. خيارات تكنولوجيا تكون صديقة للمناخة التكاليف ليلاعفب تتسمإعداد حوافز 
جنة للوهو أن تعتمد اهناك نهج آخر و. حكومة أو على مستوى مؤسسةولوجيا صديقة للمناخ على مستوى تكن

ء األولوية عطاص آيفية الموافقة على المشاريع والبرامج، مع إو اللجنة بخصرشادمبادئ توجيهية محددة إلالتنفيذية 
واد للمفعالة من حيث التكاليف  إلزالة حوافزلجنة التنفيذية في مستوى توجيه وينبغي أن تنظر ال. يةمنافع المناخلل

  .من شأنها أن تقلل اآلثار على المناخوالهيدروآلوروفلوروآربونية 

  قصودةتجنب الحوافز غير الم

ر تمويل المواد الكلوروفلوروآربونية من جانب اطإلمن خالل تقييمات الصندوق وإذا نظرنا إلى الوراء،   .7
آان  مقصودةية أنشأت حوافز غير لجنة التنفيذية أن بعض المبادئ التوجيهت اللمآبير مسؤولي الرصد والتقييم، ع

وفلوروآربونية، ضمن أجزاء واشتمل نموذج تمويل المواد الكلور.  للتكنولوجياتامؤسس على اختيارات اللها تأثير
إضافية تشغيلية تكاليف ة على أنها وسب آأموال محتامؤسسالمدفوعات نقدية مباشرة إلى اشتمل على ،  مختلفةآثيرة
للمواد الكلوروفلوروآربونية العنصر الوحيد للمساعدة اإلضافية وتعتبر طريقة تمويل التكاليف التشغيلية . مؤهلة

  .تاؤسسم آمدفوعات نقدية مباشرة للمنحالمقدمة من الصندوق التي ت

بة، أثرت على والمحساإلضافية  التكاليف التشغيلية لتغطية مؤسساتوقد أثرت المدفوعات النقدية المباشرة لل  .8
 في الغالب مؤسساتالاختارت فقد .  ألنها سعت إلى تعظيم هذه المدفوعات النقدية، للتكنولوجيااختيار المؤسسة

مدى توافر المادة االهتمام بدون اإلضافية  التكاليف التشغيلية ها أعلى مبلغ من مدفوعاتتؤمن لالتكنولوجيا التي 
.  التكنولوجيا المختارة على األجل الطويلفي ضوء ةشرآ للوضع التنافسي أو ال،الكيميائية البديلة على األجل الطويل

 أن، أو مفرطةة  التكاليف على األجل الطويل للمواد الكيميائية البديلة الجديدمؤسساتال وجدت حيانوفي بعض األ
  . أمر بالغ الصعوبةالحصول على تلك المادة

  في نموذج تمويل المواد الكلوروفلوروكامن من الحافز الخفي القصودةهناك آثار بيئية غير مآانت و  .9
اإلضافية، لتكاليف التشغيلية ل على تعظيم المدفوعات النقدية المباشرة مؤسساتالنموذج التمويل قد شجع ف. آربونية

  .ينظام المناخالأو ب/ بطبقة األوزون وةرابدائل ضيار تخا أحياناما آان يعني م

   تتسم بالمرونةإعداد برامج حوافز جديدة

 األطراف إلى اللجنة التنفيذية أن تنشئ حوافز تشجع توبالنسبة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، طلب  .10
خيارات على اتخاذ إعداد نموذج جديد يشجع إلى لتنفيذية اآلن وتحتاج اللجنة ا. خيارات صديقة للمناخاتخاذ على 

وإذا طبق النموذج . ليها بدال من اإلطار القديم للتكاليف التشغيلية المؤهلة المتفق ع،التكنولوجيا الصديقة للمناخ
نه أن يشجع على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فمن شأاإلضافية ساب وتوزيع التكاليف التشغيلية الحالي لح

حتماالت بدائل ذات ا ستشجع على اختيار مؤسساتالقة للمناخ ألن اخيارات تكنولوجيات أقل صداتخاذ بالفعل على 
  .عالية لالحترار العالمي

، قدر اإلمكان، على ينبغي أن يشجع  نموذج تمويل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أنواضحومن ال  .11
أسواق الطاقة ونظرا ألن . للتكنولوجيابالنسبة  وآحد أدنى، ينبغي أن يكون محايدا اعتماد بدائل صديقة للمناخ،
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 من بلد إلى آخر، فإن االنتقال من المواد ا واسعاختالفا وقوانين المباني تختلف ،ة الطاقةالمحلية ومعايير آفاء
ويمكن .  مع الظروف الوطنيةكيفتيأن حتاج إلى يالهيدروآلوروفلوروآربونية إلى التكنولوجيا الصديقة للمناخ قد 

يقدم موارد من الصندوق المتعدد األطراف إلى أن فريدة في آل بلد، المناخ اللنموذج تمويل يستجيب لتحديات 
على أفضل وجه ويمكن . ترتبط بالسياسات والبرامج والظروف الوطنيةو حوافز مالئمة محليا تطويرالحكومة ل
 بالنسبة لإلزالة الصديقة للمناخ للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من ،مة لكل بلد إعداد الحوافز المالئ عمليةتصميم

ويمكن بعد ذلك استخدام موارد الصندوق .  بمساعدة من الوآاالت الثنائية والوآاالت المنفذة،جانب الحكومة الوطنية
حقق أيضا ي بمافلوروآربونية  سياسات وبرامج مالئمة محليا تشجع على االنتقال من المواد الهيدروآلورووضعل

  . استنادا إلى ظروفها المحليةيةمناخمنافع 

ينبغي أن تنظر اللجنة التنفيذية في اعتماد نموذج لتمويل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يقدم لحكومات   .12
سابها على أساس حي تم  عليها التقالمتفاإلضافية التكاليف التشغيلية ) أي يقدم لوحدة األوزون الوطنية (5المادة 

معدل متوسط استنادا إلى التكاليف المؤهلة المتفق عليها لمشروع تحويل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أو خطة 
ويتم حساب المدفوعات على .  في المائة من التكلفة الرأسمالية التقديرية للمشاريع في هذا القطاع10- 5قطاعية، مثل 

. لتكاليف الرأسمالية المرتبطة بهذا القطاعامتوسط على أساس ، أو آما اقترح البعض، أساس أقل تكلفة رأسمالية
ل جومن شأن هذا النهج لتزويد الحكومة بالموارد أن يسمح بتصميم سياسات أو برامج وطنية مناسبة للبلد من أ

ساب التكاليف التشغيلية حوعن طريق .  تكون صديقة للمناخلمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاالتشجيع على إزالة 
مكن للجنة التنفيذية أن تنشئ إطارا محايدا  من أقل تكلفة رأسمالية للقطاع، يالمؤهلة آنسبة مئوية ثابتةاإلضافية 

  .مقصودةلخيار التكنولوجيا، بدون أي حوافز غير 

إضافية تشغيلية تكاليف ) أو ال يمكنها تلقي( ال ترغب في تلقي 5 أن بعض حكومات المادة نحن نفهمو  .13
قد تنظر اللجنة التنفيذية في وفي هذه األحوال، .  في برنامج حوافز المناح المناسب للبلدا الستخدامهوبةحسمؤهلة م
، تقديمها للتدريب واالختبار المرتبطين بالتكنولوجيا البديلة الجديدةاإلضافية فقط ألغراض  التكاليف التشغيلية تقديم

تمويل وسيكون هذا نموذج .  لشراء المواد الكيميائيةمؤسسة أي مدفوعات إلى الإضافةن ، بدومؤسسةمباشرة إلى ال
  . المؤهلةية اإلضافيةتكاليف التشغيلبالنسبة لللمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمحايدة التكنولوجيا لل

  )مقدمة من أستراليا( الثانية ت المرحلةاستراتيجية لتحويال

 الدور المحتمل للصندوق المتعدد األطراف في تقديم ات اللجنة التنفيذية، نوقشفي العديد من اجتماع  .14
 التي تتلقي بالفعل تمويال من الصندوق المتعدد األطراف للتحول من المواد مؤسساتالمساعدة إلى ال

عض ن بومن الواضح أ). أي التحويالت الثانية(الكلوروفلوروآربونية إلى المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 الصادر عن اجتماع األطراف، فإن التحويالت الثانية ينبغي XIX/6 أنه، وفقا للمقرر أعضاء اللجنة التنفيذية يعتقد

 مستوى جزئي فقط من المساعدة في ضوء التزام ،لجنة التنفيذيةفي التمويلها بالكامل، بينما يريد أعضاء آخرون 
  .وفلوروآربونية بدون مساعدة إضافية من الصندوقإزالة المواد الهيدروآلورب المعنية مؤسساتال

،  بعنايةXIX/6 صياغة المقرر بحثوفي محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، تقترح أستراليا   .15
 إذا آانت هذه الصياغة تقترح طريقة للسير قدما في هذه  ما بالتحويالت الثانية، من أجل تحديدمن زاوية ارتباطها

  .المسألة

  مناقشة

 الصادر عن اجتماع األطراف ال يطلب من اللجنة XIX/6ينبغي في المقام األول مالحظة أن المقرر   .16
ولكنه يوجه اللجنة التنفيذية إلى تعديل سياستها الحالية في . التنفيذية تقديم تمويل آامل لجميع تحويالت المرحلة الثانية

آون المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تكون خاضعة بالفعل وعالوة على ذلك، في رأينا، فإن . هذا الخصوص
ى بدون روآلوروفلوروآربون إلى بدائل أخر المعنية على إجراء تحويل ثان من الهيدمؤسسةللرقابة عندما توافق ال
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 غير .مساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف، ال يدعم مبرر التمويل الكامل لجميع تحويالت المرحلة الثانية
أنه من الواضح أن األطراف لم تكن لتطلب من اللجنة التنفيذية أن تغير معايير األهلية المتعلقة بتحويالت المرحلة 

  .الثانية، ما لم تكن نيتها تقديم تمويل جزئي على األقل من الصندوق المتعدد األطراف

 المرحلة الثانية، تسمح بمستوى معين وتبعا لذلك، يتمثل التحدي في االتفاق على طريقة لتمويل تحويالت  .17
 5تمكين األطراف العاملة بموجب المادة فالمقرر يشير إلى الحاجة إلى . XIX/6من التمويل، طبقا لروح المقرر 

 لمعايير التغييرات الضرورية، يوجه اللجنة التنفيذية إلى إجراء واستنادا إلى هذا الفهم لإلزالة المعجلة، على االمتثال
ويتمثل أحد الخيارات لتحقيق التقدم، في .  وتحويالت المرحلة الثانية1995 ما بعد عام مؤسسات المتعلقة باألهلية

  . من االمتثال5لتمكين أطراف المادة ضوء ذلك، في تقرير التدابير الالزمة 

  ما هو المطلوب لالمتثال؟

 من التقرير 3-7وفقا للفصل ( سنة لمعدات التصنيع 20 إلى 15بالنظر إلى عمر افتراضي يمتد من   .18
، )قتصاديلجنة خبراء التقييم التقني واال عن 2008أيار /إضافات لتقرير تجديد الموارد الصادر في مايو: بعنوان

، الممولة من الصندوق المتعدد يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد وحقيقة أن معظم مشروعات التحويل إلى 
 التي جاءت نسبة آبيرة من استهالآها 5مكن االفتراض بأن أطراف المادة ، ي2005األطراف، قد تمت قبل عام 

للهيدروآلوروفلوروآربون بسبب هذه التحويالت، قد يكون عليها أن تستبدل بعض المعدات القائمة على 
ى الهيدروآلوروفلوروآربون قبل انتهاء عمرها االفتراضي، حتى تلتزم بأهداف إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون حت

  .2020بحلول عام % 35نسبة خطوة التخفيض ب

يقدم تمويال للتكاليف وفي تلك الحاالت، يمكن القول أنه من الضروري للصندوق المتعدد األطراف أن   .19
 المعنية، وذلك لتمكين هذه طراف القائمة في األمؤسسات هذه المعدات على األقل في بعض الالمرتبطة باستبدال

 وهكذا، فإذا آانت استراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون وخطة العمل ألحد األطراف .األطراف من االمتثال
أظهرت أن الطرف المعني سيكون غير قادر على االمتثال ألهداف إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون بما يصل إلى 

المتعدد نية، فإن الصندوق ، إال إذا قامت بعدد من تحويالت المرحلة الثا2020في عام % 35ويشمل الخفض بنسبة 
 التي تحتاج إلى التحويل لتحقيق مؤسساتسيدفع التكاليف اإلضافية الكاملة المرتبطة بالتحويل في الاألطراف 
بشأن التكاليف ويعتمد مستوى هذه التكاليف اإلضافية بالطبع على ما ستتخذه اللجنة التنفيذية من مقررات . (االمتثال

ويجب في هذه النقطة، مالحظة أن التكاليف الرأسمالية .  الهيدروآلوروفلوروآربونيةفي حالة المواداإلضافية 
  ).اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية لم يتم االتفاق عليها بعد

 لن 2020ومن ناحية أخرى، فإن تحويالت المرحلة الثانية التي ال حاجة إليها لالمتثال لألهداف حتى عام   .20
 ستكون في حاجة إلى تغيير معدات التصنيع الخاصة 2020، بحلول هدف عام مؤسساتدر، ألن التمّول بنفس الق

وبناء عليه، في بعض الحاالت، . بها على أي حال، ألنها ستكون قد بلغت عمرها االفتراضي بحلول ذلك الوقت
ط بدفع الفرق في التكاليف فقالمتعدد األطراف يمكن القول بأن ما هو ضروري المتثال األطراف أن يقوم الصندوق 

بين المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون والمعدات المختارة غير القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون 
، ومع مراعاة السياسات الراهنة بشأن تحديثات التكنولوجيا والزيادة )مع االفتراض بأن األخيرة ستكون أعلى ثمنا(

  .امهجنبتي يمكن تفي الطاقة اإلنتاجية ال

 بدفع التكاليف المتعدد األطراف ثانية في قيام الصندوقال، يتمثل أحد الخيارات لتحويالت المرحلة كذللو  .21
، 2020 التي يعد تحويلها ضروريا المتثال الطرف ألهداف اإلزالة حتى عام مؤسساتاإلضافية الكاملة المتعلقة بال

  . األخرىمؤسسات الوتمويل فارق التكاليف الرأسمالية إلى
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  فاعلية تكاليف المشاريع

إعطاء أولوية للمشاريع  تطلب أيضا من اللجنة التنفيذية XIX/6 من المقرر 11ينبغي التذآير بأن الفقرة   .22
ذات القدرة العالية على "وإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  " فعالة من حيث التكاليف"والبرامح التي تكون 

، الذي له أعلى قدرة على HCFC-141bولما آانت تحويالت المرحلة الثانية ستنطوي على إزالة ".  األوزوناستنفاد
 أيضا بفاعلية من حيث التكاليف آربونية المستعملة، وتتسم إزالتهاستنفاد األوزون من بين المواد الهيدروآلوروفلورو

وهذا . ة في أن تنظر في توسيع نطاق النهج المقترح أعالهبدرجة أآبر من المواد األخرى، فقد ترغب اللجنة التنفيذي
لتكاليف اإلضافية للتحويالت الثانية ليس فقط عندما تدعو الحاجة آامل ليعني أن اللجنة التنفيذية قد ترغب في تمويل 

سائل  تشكل أآثر الوها، بل أيضا عندما يثبت أن2020إلى هذه التحويالت آي تمتثل البلدان لألهداف حتى عام 
  .2020 آي تمتثل البلدان ألهداف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى عام فاعلية من حيث التكاليف

  مقررح قترم

  :في ضوء ما تقدم، يقترح أن تقرر اللجنة التنفيذية ما يلي  .23

إلى ة الثانية، بمستوى يستند لأن يقدم الصندوق المتعدد األطراف تمويال آامال لتحويالت المرح  )أ(
ية، مواد الهيدروآلوروفلوروآربونلالمقررات النهائية للجنة التنفيذية بشأن التكاليف اإلضافية ل

  : هذه بوضوح أن تحويالت المرحلة الثانية5وذلك في الحاالت التي يثبت فيها أحد أطراف المادة 

اد ستكون ضرورية لكي يمتثل الطرف المعني ألهداف بروتوآول مونتريال بشأن المو  )1(
في عام % 35الهيدروآلوروفلوروآربونية، بما يصل إلى ويشمل خطوة التخفيض بنسبة 

  أو/، و2020

تمثل المشروعات األآثر فاعلية من حيث التكاليف التي يمكن للطرف المعني القيام بها   )2(
لالمتثال ألهداف بروتوآول مونتريال بشأن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بما يصل 

  .2020في عام % 35شمل خطوة التخفيض بنسبة إلى وي

ت الخاضعة للسياسة ؤسساسيقتصر تقديم المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف إلى جميع الم  )ب(
الخاصة بتحويالت المرحلة الثانية، سيقتصر على صرف فارق التكاليف بين المعدات القائمة على 

 على الهيدروآلوروفلوروآربون، مع مراعاة الهيدروآلوروفلوروآربون والمعدات غير القائمة
  .هماجنبالراهنة حول تحديث التكنولوجيا والزيادة في الطاقة اإلنتاجية التي يمكن تالسياسات 

   المناقشة في االجتماع غير الرسميخالل طروحةالمسائل المثارة واآلراء الم

على االقتراح الشفهي الذي قدمه ممثل رآزت المناقشات التي أجراها أعضاء اللجنة التنفيذية أساسا   .24
  : األعضاء ما يليبوتضمنت المسائل المثارة واآلراء المطروحة من جان. الواليات المتحدة األمريكية

حزمة آن إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عالمسائل المعلقة جميع الحاجة إلى النظر في  •
 البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك من ةلثانية، ونقطتحويالت المرحلة االتاريخ النهائي، (واحدة 

وتحديد عتبات للفعالية من حيث ية المؤهلة، ضافالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والتكاليف اإل
ق إنطبالمعدات، والفتراضي لعمر اال، والتطورات التقنية والتحويل قبل نهاية  لتلك الموادالتكاليف

لهيدروآلوروفلوروآربونية، وتمويل التعزيز في سياق إزالة المواد انخفض فئة بلدان االستهالك الم
 ؛)2010المؤسسي بعد عام 
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 إلى الحكومات بدال تكاليفوإعادة توجيه هذه الاإلضافية، تكاليف التشغيلية الساب النهج الجديد لح •
في د حل اعتماإلى ة ملحغير أن هناك حاجة .  الطويلجل على األأن يطبق يمكن مؤسساتمن ال
في استهالك المواد % 10أي خفض بنسبة (ولتحقيق المرحلة األولى لالمتثال .  القصيرالمدى

المواد دارة إزالة خطتها إلخالل إعداد ) 2015الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
 ، يمكن للبلدان ان تختار أفضل نهج يجب اتباعه؛الهيدروآلوروفلوروآربونية

يشكل حافزا سلبيا يحول دون التحول إلى بدائل غير قائمة على المواد قد  النهج الجديد إن •
 التي تستعمل معدات ذات عمر افتراضي مؤسساتآلوروفلوروآربونية، ال سيما في الوالهيدر

وعالوة على ذلك، فإن دفع التكاليف التشغيلية اإلضافية مباشرة إلى وحدات األوزون . متبقي طويل
ة األوزون على معالجة وتخصيص التمويل اإلضافي من التكاليف يثير مسائل حول قدرة وحد

وهكذا، سيكون من األفضل االستمرار في دفع التكاليف التشغيلية للصناعة . التشغيلية اإلضافية
 .آحافز إلشراآها في برنامج إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

لى التكلفة الرأسمالية إ قطف اإلضافية ينبغي أال تستندساب التكاليف التشغيلية إن منهجية ح •
 ؛هاتنفيذرتبطة ب أيضا في الحسبان التكاليف المأن تأخذل بللتكنولوجيا البديلة، 

  .ساب التكاليف الرأسماليةحلنهج الجديد المقترح بالعالقة إلى لآيفية تطبيق عتبات فاعلية التكاليف  •

مة المسائل التي يعالجها الفريق غير  إلى قائ2010أضيف تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي بعد عام   .25
  .غير أنه نظرا لضيق الوقت، لم يناقش األعضاء هذه المسألة بشكل تام. الرسمي

  ر اللجنة التنفيذيةمقر غير الرسمي ولفريق اتقرير منسق

زت في تقريره إلى اللجنة التنفيذية إلى أن مناقشات األعضاء رآ) السويد(أشار منسق الفريق غير الرسمي   .26
وأفاد عن . على المبادئ العامة والخطوط التوجيهية واالستراتيجيات المستقبلية لتحويالت الهيدروآلوروفلوروآربون

األول يعيد توجيه مدفوعات التكاليف التشغيلية اإلضافية واآلخر عن (النهجين الجديدين اللذين اقترحهما عضوان 
، وخلص 2010 التعزيز المؤسسي بعد عام  مسألة تمويل مشاريعلفريق بإيجازوناقش ا). مرحلة الثانيةالتحويالت 

  .2011إلى أن تجديد تمويل هذه المشاريع ينبغي دعمه حتى بداية عام 
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   أعضاء اللجنة التنفيذيةتسلمتها األمانة منات تعليق: القسم باء

   من بوليفياتعليقات

 إلى ةمائلحروف بالوارد  وقد ترجم النص ،يةسبانباللغة األ التالي نصالقدم جزء من : من األمانةالحظة م{
  }.مراجعةاإلنجليزية لتسهيل ال

  عزيزتي السيدة ماريا نوال
  آبير مسؤولي الصندوق المتعدد األطراف

تجدون أدناه تعليقاتنا على وثيقة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي أرسلت ألعضاء اللجنة التنفيذية 
  .الستعراضها

  : شامل يحتوي على التعليقات آاملةنقاط التالية شواغلنا الرئيسية حول الوثيقة ويتبعها نصوتلخص ال

يام بتحويل للصناعة من خالل استبدال المواد الكلوروفلوروآربونية يستند إلى منافع قال مؤسساتقرار ال •
لنظر فيها ولكن قيود بيئية، ضمن حدود الصندوق المتعدد األطراف، ألن تكنولوجيات الهيدروآربون قد تم ا

 فقط الموارد االقتصادية مؤسساتوال نعتقد أنه من المالئم النظر في أن تراعي ال. التمويل لم تجعلها ممكنة
 .المرتبطة بالتكاليف التشغيلية اإلضافية عند اختيار التكنولوجيات

 المرتبطة بالتكاليف التشغيلية وبالمثل، فمن المهم مراعاة الفاعلية الممكنة لتدخل الحكومة في إدارة الموارد •
اإلضافية، بالنظر إلى أن التحويل الفعال بحق وجيد التوقيت للدعم المستهدف في شكل الموارد المذآورة 

 .مؤسساتيعد عنصرا بالغ األهمية في الحصول على التزام من ال

وط التوجيهية لحساب في الخطاالحترار العالمي  حتماالتربما نظرت اللجنة التنفيذية في وضع عتبات ال •
تقسيم التكاليف التشغيلية اإلضافية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، آوسيلة للحد من الحوافز 

 .الضارة المحتملة

نحن ال نعتبر أنه ينبغي تغيير القواعد الراهنة لتوزيع التكاليف التشغيلية اإلضافية، وذلك أساسا ألن  •
 المستفيدة قد وفرت لها إمكانية المشارآة في العملية وشجعت مشارآتها سساتمؤالمدفوعات المباشرة إلى ال

 مع ما يترآه ا سلبياحافزأن تصبح ترمي إلى إشراك حكومة آل بلد ويمكن إلضافة إجراءات . الفعالة فيها
 وحاول بعض البلدان في المنطقة وضع برامج تحفيزية وطنية .ذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع

 . وليس الحكوماتمؤسسات، ولكنها لم تنجح في تعظيم الموارد، التي من األفضل أن تستخدمها المؤسساتلل

 المؤسسي في عام ز المؤسسي، هناك اقتراح لخفض التمويل لمشاريع التعزيزفيما يتعلق بمسائل التعزي •
 األوزون اتلى وحد، ولكن من ناحية أخرى، وفقا لما ورد وصفه في الوثيقة، سيزيد عبء العمل ع2011

 التي اتشرآالوطنية إذا آان عليها أن تدير أموال التكاليف التشغيلية اإلضافية، والقيام باالختيار المقترح لل
ونرى أن ذلك ينطوي على التناقض، ألن . يمكن أن تستفيد من هذه المشاريع، وذلك ضمن جملة أمور

أنه أن يضعف وحدات األوزون الوطنية، ولن  المؤسسي من شزخفض الموارد المخصصة لمشاريع التعزي
 .تتمكن من القيام بمسؤولياتها اإلضافية
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  ) من الواليات المتحدةةمقدم(تحقيق منافع بيئية أوسع فرصة : المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة 

  حوافز الخيارات الصديقة للمناخ

هجا جديدة راف بضرورة مراعاة تغير المناخ سيتطلب ُنتقول الواليات المتحدة إن الطلب الذي أصدره اجتماع األط
وقد أصدرت .  على إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية5في الصندوق المتعدد األطراف لمساعدة بلدان المادة 

اللجنة التنفيذية مقررات في وقت مبكر أشارت فيها إلى افتراض مضاد للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باإلضافة 
وفي ذلك، وحقيقة أن آال التقنيتين قد استخدمتا على أية حال، يمكن للمرء أن يخلص إلى أن . إلى آلوريد الميثيلين

ن عناصر أخرى مثل فاعلية المسائل البيئية بخالف المواد المستنفدة لألوزون قد خضعت للمناقشة، ومع ذلك فإ
  .االعتبارات الختاميةف واألداء والتوافر قد لعبت أدوارا رئيسية في التكالي

 على المسائل البيئية XIX/6هج الجديدة أن تستند فحسب إلى ترآيز مقرر اجتماع األطراف وبناء عليه، ال يمكن للُن
  .األخرى، وليس بالتأآيد على تغير المناخ وحده

 األموال  خالل التحويل الصناعي بعيدا عن المواد الكلوروفلوروآربونية إلىمؤسساتاستندت قرارات ال  .1
 مؤسساتوفي هذه األثناء، لم يتقرر اختيار التكنولوجيا على أساس تسلم ال. المتلقاة من الصندوق المتعدد األطراف

آما أن قراراتها لم تتخذ فحسب بقصد تعظيم مدفوعات . للموارد بشكل مباشر، دون أن تقوم الحكومة بدور الوسيط
 القدرة التنافسية أو وجود مواد آيميائية بديلة، آما ورد ذآره في التكاليف التشغيلية اإلضافية، بغض النظر عن

  .7 الفقرة

 حوافز ت للتكاليف التشغيلية اإلضافية أنشأة المباشروعاتدفم مفاده أن ال8والمفهوم الوارد في الفقرة   .2
من للبيئة وتعظم اتخاذ المؤسسات لقرارات أآثر صداقة فالسبب الوحيد الذي حال . ضارة للبيئة هو مفهوم خاطئ

وآما نعلم، فإن . المنافع المناخية، هو عدم وجود تمويل من الصندوق المتعدد األطراف، لتعزيز المنافع المذآورة
ومن ناحية .  متوافرة بالفعل في ذلك الوقت، وآانت منافعها البيئية معترف بها فعالتكنولوجيا الهيدروآربون آانت
ارا يتعلق بالسياسة العامة ينص على عدم تمويل التحول إلى تكنولوجيا  قرةأخرى، اتخذت اللجنة التنفيذي

الهيدروآربون نظرا الرتفاع التكاليف اإلضافية المرتبطة بتدابير السالمة الالزمة الستخدام المواد الكيميائية 
  .المذآورة

  الهيدروآلوروفلوروومن أجل تفادي الحوافز الضارة بالعالقة إلى تغير المناخ عند تمويل تكنولوجيات  .3
 االحترار العالمي، ضمن القواعد القائمة لحسات الحتماالتضع عتبات أن ت للجنة التنفيذية يمكنآربون البديلة، 

  .التكاليف التشغيلية اإلضافية وتوزيعها

افية وعالوة على ذلك، ينبغي عدم اقتراح أي تعديالت على القواعد الحالية لحساب التكاليف التشغيلية اإلض  .4
ويمثل النموذج الحالي للمدفوعات المباشرة حافزا ضروريا إلشراك الصناعة في البرامج الوطنية إلزالة . وتوزيعها

وقد حاول . المواد المستنفدة لألوزون، وقد وصل إلى مستوى مقبول للكفاءة بعد سنوات عديدة من التحسن المستمر
ير أنها لم تنجح في تعظيم الموارد، التي تستخدمها غ. مؤسساتبعض البلدان وضع برامج حوافز وطنية لل

والواقع أن النموذج الذي اقترحته الواليات المتحدة لم ينجح في تلك .  بشكل أفضل من الحكوماتمؤسساتال
  .الحاالت، وال يعتبر خيارا مجديا إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

اد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وقصر المدة المتاحة إلزالة ونظرا للجدول الزمني المعجل إلزالة المو  .5
وسيحتاج . من االستهالك واإلنتاج، ال يمكننا أن نجازف باالستثمار في نموذج جديد ال تتوفر لدينا خبرة بشأنه% 10

ل اتخاذ  ومناقشته بشكل مستفيض، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تأجي11األمر إلى تحليل االقتراح الوارد في الفقرة 
  .2015 و2013 للعامين 5قرار عاجل حول التمويل وحول التزامات بلدان المادة 
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وثمة وسيلة محتملة لتحسين النموذج الحالي لتمويل التكاليف التشغيلية اإلضافية، وتتمثل في زيادة مشارآة   .6
 مؤسساتفضل التكنولوجيا للوينبغي أال تقرر وحدة األوزون بشأن أ. وحدات األوزون الوطنية في علمية التنفيذ

  .الوطنية، ولكنها يمكن أن ترصد خيار آل شرآة، بمساعدة الوآالة المنفذة

وعلى أي حال، فهو . وبصورة عامة، نشعر أن االقتراح جدير بالبحث ولكنه يقوم على افتراض نعتبره خاطئا
بح جزءا من اتفاق حول المنافع نود أن نحصل على توضيح بشأنها، والتي يمكن أن تصيحتوي على بعض العناصر 

  .البيئية للتكنولوجيا المختارة آبديل الستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

  تجنب الحوافز غير المقصودة

متفق عليها، ولكن األطراف لم تعّرف " تكاليف إضافية"ينص البروتوآول على ضرورة منح التمويل على أساس 
ومع . يع التي يغطيها بروتوآول مونتريالمشاريع متنوعة مثل الشارلى مهذا المصطلح، ولم تقترح آيفية تطبيقه ع

مرور الوقت، وضع الصندوق تعريفا واضحا للتكلفة اإلضافية، الذي ضمن، بصفة عامة، أن الكيان القائم بالمشروع 
  .المعني آان، عند إتمامه، بالمعني المالي، مساويا لما آان عليه قبل بدء المشروع

 األمر تكييف هذا المفهوم لمعالجة أنواع مختلفة من األنشطة، إال أن هذا التعريف اإلبتكاري للتكلفة وبينما اقتضى
اإلضافية سرعان ما أصبح جزءا من المعاهدات البيئية األخرى، وصار العمل التجديدي الذي قام به الصندوق، 

  .صار يستعمل على نطاق واسع في سياقات مثل مرفق البيئة العالمية

. التي تنشئها التكاليف التشغيلية اإلضافية والحاجة إلى تجنب هذه الحوافز" الحوافز غير المقصودة"ذآر الورقة وت
الصندوق المتعدد األطراف لبروتوآول مونتريال على قدر آبير من الحرص على أمانة وآانت اللجنة التنفيذية و

ية اإلضافية، بالعمل على أن تكون أسعار المواد الكيميائية تقييد المنافع التي تتجاوز التعويض عن التكاليف التشغيل
 2، 4، 10(على نحو مستمر واقعية، مع تخفيض المدة التي تمنح خاللها التكاليف التشغيلية اإلضافية، تخفيضها 

  ".حوافز غير مقصودة" فمن الصعب النظر إلى هذه المدفوعات باعتبارها ،ولذلك).  سنة0.5و

آانت التكنولوجيات الجديدة أآثر تكلفة في تشغيلها عن التكنولوجيات السابقة، آان هناك حافز وفي الحاالت التي 
وألن . سلبي للتغيير الطوعي وآان الهدف من المدفوعات النقدية تغطية الزيادة في التكلفة لما يصل إلى أربع سنوات

يف التشغيلية اإلضافية من حيث مدة التغطية،  استمرت في االنخفاض، فقد خّفضت التكاللالتكاليف التشغيلية للبدائ
  .حافز سلبيل) الجزئية(وبناء عليه، ال تبدو هذه حافزا بل اإلزالة . فضال عن المبلغ

 التكاليف التشغيلية اإلضافية فيها وترآز على واالفتراض هنا هو أن الشرآات تنظر فيما وراء الفترة التي تمنح
واالفتراض الكامن بأن شرآات . يا األفضل، وحتى االمتثال لمعايير البيئة مستقبالمنافع طويلة األجل، مثل التكنولوج

 ستختار التكنولوجيا استنادا إلى المدفوعات المتوقعة من التكاليف التشغيلية اإلضافية، وأنها ترآز فقط على 5المادة 
ستعراض الذي تقوم به الجهات األجل القصير، وعلى األرباح هو إدعاء ال يقوم على أساس، ويشكك ضمنا في اال

  .التابعة للصندوق المتعدد األطراف

أي مدى توافر (وقد استند اختيار التكنولوجيات األقل صداقة للبيئة إلى اعتبارات فاعلية التكاليف والعرض 
ومدى قبول ) مثل موقعه وحجمه(ءمة التكنولوجيا للظروف المحلية للمصنع ال، ومدى م)التكنولوجيا والبديل في البلد

. السوق، واستند في بعض الحاالت إلى القدرة التقنية للشرآات األصغر على استعمال بدائل معقدة من الوجهة التقنية
 لم يسمح �ات األصغر  وخصوصا الشرآ-ونظرا الرتفاع تكلفة البدائل األآثر صداقة للبيئة، فإن الشرآات المتلقية 

ولم . لها بالحصول على هذه التكنولوجيات واضطرت إلى استعمال بدائل ذات تكلفة أقل، ولكنها أقل صداقة للبيئة
  .يكن لمبلغ التكاليف التشغيلية اإلضافية دور رئيسي في هذا القرار
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 غير المقصودة والتداعيات البيئية وبناء على ذلك، ال يبدو أن هناك حاجة واضحة إلى نهج جديد يقوم على الحوافز
جل القصير ال غير المقصودة، ولصق هذه األوصاف على التكاليف التشغيلية اإلضافية والسعي إلى األرباح على األ

أال وهو تعويض تكاليف إضافية : س الذي يقوم عليه نموذج التمويل للصندوق المتعدد األطرافايتسق مع األس
  .معقولة

ؤسسات أحيانا ما تجد التكاليف طويلة األجل للمادة الكيميائية البديلة الجديدة عالية بدرجة مفرطة، الم"وقد يذآر أن 
ونحن نتفق تماما مع هذا القول، وهو يتسم . "أو أن هناك صعوبة مفرطة في الحصول على المادة الكيميائية

 غازات( على األجل الطويل بعد لالبدائبمصداقية بالغة اآلن أو حتى أآثر مصداقية اآلن، بينما لم تعّرف جيدا 
والبدائل المتوافرة حاليا مكلفة للغاية، أو غير متوافرة بسهولة، أو لم تبلغ طور النضج ) عوامل اإلرغاءالتبريد و

الحترار العالمي، أو سرعة االشتعال أو نقص األداء احتماالت عالية لالكامل أو تنطوي على عيب أو عيوب، مثل 
  .امة االستثماراتالتقني أو ضخ

فالمنتجات الجديدة . وآانت التكنولوجيات البديلة دوما أآثر تكلفة وأدنى مستوى من التكنولوجيات التي تحل محلها
وهكذا، فإن التحويل نفسه يرتبط . تتطلب تسويقا مكثفا لكفالة رواجها في السوق سريعا وقبولها على نطاق واسع

وآان الهدف من التكاليف التشغيلية اإلضافية هو منع تشوه السوق ويقدم . لبآثار مالية سلبية على األجل الطوي
  .حوافز للمؤسسات لكي تنفذ مشاريع ال تنتظر المنافسة

 اي قام بهت من الوثيقة يرد بيان مفاده أنه مع مراعاة تقييمات إطار تمويل الكلوروفلوروآربون ال7في الفقرة   .1
معايير التي وضعتها اللجنة التنفيذية أسفرت عن حوافز غير مقصودة مسؤول الرصد والتقييم، فإن بعض ال

  .ترآت آثارها على اختيارات المؤسسات للتكنولوجيا

 من الوثيقة، يرد بيان مفاده أن الدفع المباشر للتكاليف التشغيلية اإلضافية إلى المؤسسات 8وأيضا في الفقرة   .2
ات التي سعت إلى تعظيم المدفوعات النقدية باختيار التكنولوجيا يؤثر في اختيار التكنولوجيا من جانب المؤسس

  .األآثر تكلفة، بدون مراعاة عوامل أخرى

في وقت تغيير التكنولوجيا، آانت المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هي أفضل خيار اقتصادي متاح، ألن   .3
ية إضافية مرتفعة، نظرا للظروف األمنية تنطوي على تكاليف رأسمال) مثل السيكلوبنتين(التكنولوجيا األخرى 
وال تستطيع المؤسسات أن تتحمل هذه التكاليف الرأسمالية المرتفعة، وهو ما يعني عمليا . المحيطة باستعمالها
التكنولوجيا التي لها أفضل فرصة للحصول على مدفوعات نقدية مقابل التكاليف " النتقاء"عدم وجود خيار 
 قررت (AJOVER)مبيا، هناك شرآة واحدة فقط وي حقيقة األمر، آما في مثال آولوف. التشغيلية اإلضافية

واضطرت إلى دفع التكاليف الرأسمالية المرتبطة بها ولم تتلق تعويضا مقابل . استعمال الهيدروآربونات
  .التكاليف التشغيلية اإلضافية

المناخ، فهذا يعود أآثر إلى وفرة البدائل في وإذا لم يكن تأثير التكنولوجيات المختارة األفضل لطبقة األوزون و
السوق للمؤسسات في البلدان النامية، تتسم بتحيز تكنولوجي في البلدان المتقدمة، عن الحافز غير المقصود المفترض 

  .من جانب الصندوق المتعدد األطراف

  إعداد برامج حوافز جديدة تتسم بالمرونة

الختيار بدائل أآثر صداقة للبيئة، يجب اإلشارة إلى أن هذه يجب بحثها في بينما يسود اعتراف بالحاجة إلى حوافز 
واالفتراض الكامن بأن التكاليف التشغيلية .  وليس فقط التكاليف التشغيلية اإلضافية-إطار إجمالي التكاليف اإلضافية 

 اللجنة التنفيذية دائما وقد استخدمت. اإلضافية هي مجرد حوافز نقدية افتراض خاطئ تماما آما الحظنا من قبل
 أي التكاليف الرأسمالية اإلضافية �حدود عتبات التكاليف المستندة إلى التكلفة الكلية للصندوق المتعدد األطراف 
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لك، ليس من الواضح آيف يمكن للتكاليف التشغيلية اإلضافية أن تشكل ذول. فضال عن التكاليف التشغيلية اإلضافية
  .الحترار العالميل عالية احتماالتي على وحدها حوافز لبدائل تنطو

للسماح بتصميم سياسات أو برامج قطرية "وقد اقترح تغيير المنتفع بالتكاليف التشغيلية اإلضافية إلى الحكومة 
 على األقل � وسوف يقلل هذا النهج ."مالئمة لتشجيع إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بشكل صديق للمناخ

على اإلقدام والتطوع إلجراء عملية  من رغبة المؤسسات �ألولى من إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في المراحل ا
التحويل بالنظر إلى االحتمال القوي لضياع قدرتها التنافسية، إذ لن يكون لديها وسيلة مالية لتعويض التكاليف 

الل الحكومات والسعي إلى قرار وطني بشأن ومن المرجح فوق آل ذلك أن تمرير األموال من خ. التشغيلية المرتفعة
في %" 10+ التجميد "اآلثار البيئية سيعني ارتفاع التكاليف وسيؤدي بالتأآيد إلى تأخيرات تحول دون الوفاء بهدف 

  .التاريخ المحدد

لسياسة وسوف يؤدي ذلك إلى آثير من البيروقراطية، ليس من وجهة النظر اإلدارية فقط، بل في الموافقة على هذه ا
 فحسب مكلفا ويستغرق وقتا طويال ويتطلب خبرة جولن يكون هذا النه.  منظماتةعلى المستوى الوطني بين عد

  .، بالتمويل من خالل الحكومة"صندوق تحت الصندوق"خاصة تطبق محليا، بل سيؤدي إلى إنشاء 

 مع عدم مراعاة أن جميع �إن اقتراح تمويل التكاليف التشغيلية اإلضافية على أساس نسبة مئوية موحدة 
 هذا االقتراح يتعارض مع مبدأ التمويل القائم على �التكنولوجيات تنطوي على تكاليف تشغيلية إضافية مختلفة 

. ولما آانت التكاليف المؤهلة لم تعّرف بعد، يبدو هذا االعتبار سابقا ألوانه. ية الفعليةضافأساس التكاليف اإل
وإذا ما . دائل قد تكون لها تكاليف رأسمالية عالية وتكاليف تشغيلية منخفضة أو العكسإلضافة إلى ذلك، فإن البباو

 أي دون أن ترتبط هذه �أخذنا أقل التكاليف الرأسمالية اإلضافية ونسبة ثابتة من التكاليف التشغيلية اإلضافية 
 أن االقتراح لن يقود إلى تعويض وحيث.  فإن المتلقين لألموال سيتعرضون لخصومات بطريقتين�بالتكاليف الفعلية 

 من المقرر 5التكاليف الفعلية على مستوى آل جهة متلقية، فنحن نفهم أن هذا االقتراح يتعارض مع حكم الفقرة 
6/XIX الصادر عن اجتماع األطراف.  

ورها إدارة التمويل ، في حالة البلدان التي ليس بمقد بربط التكاليف التشغيلية اإلضافية بالتدريب واالختبارواالقتراح
ويعد هذا النهج حيودا رئيسيا عن الممارسة . على أساس مرآزي، يتعارض مع طبيعة التكاليف التشغيلية اإلضافية

الراهنة، ألن التدريب واالختبار آانا دوما ضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وليس ضمن التكاليف التشغيلية 
وآانت المواد . لتشغيلية اإلضافية تعويض التكلفة التشغيلية اإلضافية المؤهلةاإلضافية، وآان الهدف من التكاليف ا

وهكذا، هناك خطر في أنه بهذا القرار سيتوقف وجود . الكيميائية دوما المكون الرئيسي للتكاليف التشغيلية اإلضافية
ارة نموذج التمويل المقترح لن تتلقى وهذا يعني أن البلدان التي ال يمكنها إد. أي تعويض للتكاليف التشغيلية اإلضافية

  .تكاليف تشغيلية إضافية

في ضوء ما تقدم، ال نشاطر الرأي القائل بأن السبب الوحيد لتغيير اإلطار الحالي للتكاليف التشغيلية اإلضافية المتفق 
نعتقد، بدال من و. الحترار العالميل عالية  احتماالتعليها هو أن المؤسسات ربما تشجعت على اختيار بدائل ذات

ذلك، أنه سيكون من الضروري تعديل نظام التكاليف التشغيلية اإلضافية ألن عوامل حماية طبقة األوزون واختيار 
البدائل التي تعود بالنفع على البيئة ال يمكن أخذها آكل، بالنظر إلى العوامل المختلفة التي يجب أن تخضع للنظر، 

  .مثل آفاءة الطاقة

 بالموارد الالزمة 5 أن االقتراح الرامي إلى إنشاء نموذج تمويلي لتزويد حكومات بلدان المادة والجدير بالذآر
لتغطية التكاليف التشغيلية اإلضافية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بالرغم من أنه ربما آان مالئما ألخذ 

ثير بعض ي األوزون وللمناخ، يمكن أيضا أن الظروف الوطنية في الحسبان عند اختيار أفضل تكنولوجيا لطبقة
الصعوبات اإلدارية المرتبطة باألنظمة الوطنية لتخصيص الموارد ضمن إطار الميزانية الوطنية، أو التي تديرها 

  .وآاالت األمم المتحدة
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ى تكلفة رأسمالية وعلى أي حال، فإن اقتراح حساب التكاليف التشغيلية اإلضافية استنادا إلى نسبة مئوية ثابتة من أدن
التكاليف الرأسمالية، بدال من أدنى تكلفة فمتوسط . لكل قطاع، هذا االقتراح لن يكون مثاليا، إذا اعتمدت هذه اآللية

وعالوة على ذلك، حتى إذا آلفت وحدات األوزون الوطنية بإدارة هذه الموارد، يجب . رأسمالية، سيكون أآثر عدال
  .عن موارد التعزيز المؤسسيالنظر فيها إذن بصورة منفصلة 

  )مقدمة من أستراليا( الثانية ت المرحلةاستراتيجية لتحويال

يفترض االقتراح األسترالي أن جميع المؤسسات التي تحولت إلى الهيدروآلوروفلوروآربون ملتزمة بإزالة هذه 
زالة المواد المستنفدة لألوزون ندوق، بما أن جميع البلدان المتلقية قد تعهدت بإالمواد بدون مساعدة أخرى من الص

 باعتبار ذلك مطلبا محددا في � 2040غير أن هذا االلتزام قدم في سياق اإلزالة بحلول عام . المتبقية على نفقتها
ذلك صحيحا في سياق تدابير الرقابة القديمة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ولكن وآان . بروتوآول مونتريال
  . اآلن وهكذا ينبغي أال تؤخذ هذه المسألة بعين االعتبارقواعد اللعبة تغيرت

واآلن وقد تم االتفاق على اإلزالة المعجلة، شريطة توافر التمويل المناسب حسبما طلبت بلدان آثيرة، فقد تغيرت 
إلزالة االظروف، ويبدو معقوال اآلن فرض شرط يقضي بتحمل البلد لتكاليف التحويالت الثانية على أساس خطة 

  .المعجلة

 وآافيًا لتغطية ...فاق على أن يكون التمويل المتاح التا"على  XIX/6  اجتماع األطراف من مقرر5وتنص الفقرة 
 من الوفاء بجدول اإلسراع 5جميع التكاليف اإلضافية المتفق عليها حتى تتمّكن األطراف العاملة بموجب المادة 

  . التكاليف المتعلقة بتحويالت المرحلة الثانيةجميعر يشمل ولذلك، فإن هذا المقر...". بالتخلص التدريجي 

وقد آانت هذه المسألة محل طعن ".  سنة لمعدات التصنيع20-15عمر افتراضي يتراوح بين " أستراليا إلى روتنظ
 ويمكن لهذا االفتراض أن يسري على البلدان المتقدمة، ولكن المعدات في. 5في مرات عدة في سياق بلدان المادة 

 20-15ولما آان العمر االفتراضي البالغ . البلدان النامية تخضع للتصليح واالستعمال لفترات زمنية طويلة للغاية
لتذآر ) 1)(أ(23، فنحن نقترح تغيير التوصية الواردة في الفقرة 5سنة يعد قصيرا للغاية بالنسبة للبلدان المادة 

 المتعدد األطراف سيدفع التكاليف اإلضافية الكاملة الصندوق" فإن ،التي إلى حين بلوغها% 67.5 و2025
  ".لمؤسسات التي يحتاج األمر إلى تحويلها لتحقيق االمتثال اتلكل) ةالثاني (تالمرتبطة بالتحويال

ومن الصعب للغاية تقييم ذلك، وهو يعني أن الطرف يجب أن يختار الشرآات التي يمكن تمويلها، وينفي إمكانية 
وفي حال تمويل جزء واحد من القطاع، يمكن نشوء اختالل . برمته يراه الطرف ضروريا لالمتثالالتعامل مع قطاع 

بالغ الخطورة في السوق ولن تتمكن بعض المؤسسات من التنافس، وتضطر إلى تحمل الخسائر، وهو أمر غير 
  .مستدام في بلد نام

بأن يكون االلتزام األقصى على عاتق قتراح من أستراليا يقضي على ا) ب(23صية في الفقرة وتحتوي التو
سيقتصر على صرف فارق التكاليف بين المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلورو "الصندوق المتعدد األطراف 

، مع )مع االفتراض بأن األخيرة أعلى تكلفة(غير القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون المختارة آربون والمعدات 
وهذا ال يبدو ". ة حول تحديث التكنولوجيا والزيادة في الطاقة اإلنتاجية التي يمكن تجنبهمامراعاة السياسات الراهن

  :ونقترح تعديل الفقرة آما يلي. منطقيا بالنسبة لنا

سيقتصر تقديم الصندوق المتعدد األطراف المساعدة إلى جميع المؤسسات األخرى الخاضعة لسياسة تحويالت 
آربون والمعدات غير ت القائمة على الهيدروآلوروفلورو دفع فارق التكلفة بين المعداالمرحلة الثانية، سيقتصر على

وتكاليف ترآيبها وأي تعديل إضافي الزم عليها، مثل أجهزة االستشعار القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون، 
ا والزيادة في الطاقة ، مع مراعاة السياسات الراهنة حول تحديث التكنولوجيالجديدة ومعدات السالمة وغيرها

  .من السنوات××× وفارق التكاليف المرتبطة بالمواد الكيميائية الجديدة لـ. اإلنتاجية التي يمكن تجنبهما
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 لم يتم التوصل إلى XIX/6وبالرغم من حقيقة أن ذلك يحقق تقدما في المناقشة بشأن مسألة أساسية مرتبطة بالمقرر 
في األساس المنطقي لالقتراح األسترالي ونحن نعتقد أن المؤسسات قد ال اتفاق في الرأي حولها، يمكن الطعن 

 بدون ية الهيدروآلوروفلوروآربون للمواد بدائلإيجادتحصل على تمويل لعملية التحويالت الثانية ألنها ملتزمة ب
جدول الزمني لإلزالة،  الXIX/6 فقد غّير المقرر. 15مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف، آما يرد بيانه في الفقرة 

 آانت قد التزمت باستبدال المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بمواد أخرى 5فبلدان المادة . وبناء عليه غّير القواعد
دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف عندما آان التاريخ النهائي إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون هو عام 

دول الزمني لإلزالة الذي اعتمدته األطراف في االجتماع التاسع عشر لألطراف، أن وينبغي للتغير في الج. 2040
  .XIX/6يصاحبه تغير في قواعد التمويل حسبما ورد في المقرر 

 ينشئ قاعدة غير عادلة لجميع 22المقترح في الفقرة ) ب(وأخيرا، من المهم اإلشارة إلى أن الجزء في السطر 
  .ناك حافز للمؤسسات التي تقوم بإزالة آمية أقل من قدرات استنفاد األوزونوينبغي أن يكون ه. المؤسسات

، يجب أن نشير بوضوح بالغ إلى ما أوضحناه في اجتماع األطراف وهو أن االلتزام XIX/6وفيما يتعلق بالمقرر 
ا على فكرة أساسية  لتعجيل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آان قائم5السياسي الذي أرسته بلدان المادة 

مفادها أن جميع المؤسسات التي تلقت دعما من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في 
وآان ذلك هو الفهم القائم خالل . البداية، ستكون مؤهلة للتمويل من أجل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

. إلى االتفاق على تعديل الجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةدت في النهاية أالمفاوضات التي 
ذا األساس، حصلت الحكومة على التزام من المؤسسات قبل االجتماع التاسع عشر لألطراف، حتى تتمكن هوعلى 

  .من اإلعراب، في ذلك االجتماع، على إرادتها السياسية للمضي قدما نحو اإلزالة المعجلة

فهم أنه من الضروري وضع معايير للتعامل مع أوضاع مثل نهاية العمر االفتراضي للمعدات وغير ذلك من ون
غير أنه ليس من المقبول اقتراح أن تترك بدون تمويل في هذه المرحلة بعض المؤسسات التي حصلت على . العوامل

وآربونية، بسبب اعتبارات غير واضحة تمويل أولي من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الكلوروفلور
تتعلق بفاعلية التكاليف التي لم تكن بين الموضوعات التي نوقشت خالل المفاوضات التي أدت إلى االتفاق المكرس 

  .، والذي يرقي إلى إنشاء ظروف تختلف عن الظروف التي أدت إلى االتفاقXIX/6في المقرر 

، إن لم يكن آلها، ستجد نفسها في وضع يتعين 5ي أن بعض بلدان المادة ويمكن أن نفهم ما ورد أعاله على أنه يعن
 أو حتى في أسوأ �لة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بمساعدة جزئية جعليها أن تفي بالتزاماتها إزاء اإلزالة المع

لى اعتماد المقرر وال يعبر ذلك عن الروح التي أدت إ.  بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف�األحوال 
6/XIX.  

من المقرر المذآور غير مقبولة، بقدر ما ) ب(ويتمثل موقفنا األولي بشأن المقرر المقترح في أن الصياغة في الفقرة 
تعني أن الصندوق المتعدد األطراف لن يمّول تكاليف مرتبطة باألمن إذا آانت التكنولوجيا البديلة المختارة قائمة 

  .ربونيةعلى المواد الهيدروآ

  ر اللجنة التنفيذيةمقّر غير الرسمي ولفريق اتقرير منسق

 إلى أن الفريق ناقش بإيجاز مسألة التمويل لمشاريع التعزيز 26في الفقرة ) السويد(يشير منسق الفريق غير الرسمي 
  .2011 ، وخلص إلى أن تجديدات التمويل لهذه المشاريع ينبغي دعمها حتى بداية عام2010المؤسسي بعد عام 

فالذي نوقش آان آيفية تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي التي تقدم إلى . ولدينا فهم مختلف لهذا االستنتاج
 أن أمانة 2وفي هذا السياق، قال بعض أطراف المادة . االجتماعات القادمة إلى حين اعتماد مبادئ توجيهية جديدة
 أن تواصل الموافقة على مشاريع التعزيز المؤسسي التي الصندوق المتعدد األطراف لبروتوآول مونتريال يمكنها
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وهذا ال يعني أن التعزيز المؤسسي سيتلقى الدعم . ، وذلك في الوقت الحالي2011تضمنت تقديم الدعم حتى عام 
  .فقط 2011حتى عام 

هالك المواد وقيل مرات عدة إن واحدة من المسائل الرئيسية التي تدعم نجاح بروتوآول مونتريال في إزالة است
.  هي تمويل وحدات األوزون الوطنية من خالل مشاريع التعزيز المؤسسي5الكلوروفلوروآربونية في بلدان المادة 

 ذلك بإنشاء مكاتب وتوظيف عاملين بهدف معالجة جميع المسائل المرتبطة بالتحديد بتدابير الرقابة بموجب سمحو
  .بروتوآول مونتريال في هذا البلدان

 لمساعدة 2015تى عام حقلنا ذلك، نعتقد أن تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي ينبغي أن يستمر على األقل وبعد أن 
المواد  على مواجهة عبء العمل المرتبط تحديدا بالتدابير األولى إلزالة استهالك 5بلدان المادة 

ن، وتحديد خط األساس لالستهالك أي إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربو: الهيدروآلوروفلوروآربونية
  %.10وتحقيق التخفيض بنسبة 

 نقص التمويل أو التمويل الجزئي لتحويالت المرحلة 2010وآذلك، إذا أصفنا إلى وقف التعزيز المؤسسي في نهاية 
خطر  ، مع ظهورة تحديات بالغة الصعوبة أمام بلوغ أهداف االستهالك الجديد5الثانية، فسوف تواجه أطراف المادة 

  .حقيقي لعدم االمتثال

، ولكن من ناحية 2011من ناحية اقتراح لوقف التمويل لمشاريع التعزيز المؤسسي في عام وآتعليق عام، هناك "
أخرى، وفقا لما ورد وصفه في الوثيقة، فإن وحدات األوزون الوطنية سيكون على عاتقها عبء عمل إضافي، إذا 

التشغيلية اإلضافية، وإجراء االختيار المقترح للشرآات التي يمكن أن تستفيد من آان عليها أن تدير أموال التكاليف 
  .المشاريع، وذلك ضمن مسائل أخرى

قبول بلوحدات األوزون الوطنية، وفي مطالبتها أيضا وبعد ذلك، يبدو أن هناك تناقضا في االقتراح بخفض التمويل 
  ".أعباء إضافية

ا تجاه حقيقة أنه بينما ما زلنا نناقش مسائل طلبتها األطراف، والمسائل التي وآتعليق عام، نود أن نعرب عن قلقن
، فقد أشرفنا على فترة التجميد المرجعية وما زلنا ال نعلم ما هي السياسات التي ستنفذ 2ها أطراف المادة افتأض

 الهيدروآلوروفلوروآربونية التي دارة إزالة الموادإل تهام البلدان في إعداد خطظفقد بدأ مع. بموجبها مشاريع التجميد
وبموجب . يةتوجيهعن حسابات التكاليف ولم تقدم مع أي مبادئ ) 54/53انظر المقرر (يجب أن تشمل فصال آامال 

  .سيكون بالغ الصعوبة% 10خفض بنسبة + هذه الظروف، فإن تحقيق التجميد 

  تعليقات من الصين

  عزيزتي السيدة ماريا نوالن

جتماع فلوروآربونية آمتابعة ألعمال اال الخاصة بالمواد الهيدروآلوروت عن اقتراح السياسةلوماشكرا على المع
ويسرني أن أقدم بموجب هذا التعليق من الصين استنادا إلى اقتراحي الواليات . السابع والخمسين للجنة التنفيذية

تموز من العام / المناقشات البناءة في يوليو وأتطلع إلى إجراء المزيد من.ويرد نص التعليق أدناه. المتحدة وأستراليا
  .الحالي

  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ال يحتوي على وصف واضح لكيفية حساب األمريكية برنامج الحوافز الجديد الذي اقترحته الواليات المتحدة إن 
 أنه يذآر بالفعل إمكانية حساب التكاليف وبالرغم من. التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية

من التكاليف الرأسمالية اإلضافية، فإن االقتراح ال يحتوي على شرح لكيفية % 10-5التشغيلية اإلضافية آنسبة 
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واالقتراح ال يفسر آيفية تحقيق . حساب أقل التكاليف الرأسمالية اإلضافية أو متوسط التكاليف الرأسمالية اإلضافية
تكنولوجيا، فهل تتضمن جميع التكنولوجيات القائمة في السوق العالمية أو األسواق المحلية، أو حيادية ال

  التكنولوجيات الرئيسية، أو التكنولوجيات الصديقة للمناخ فقط في هذه األسواق؟

تطبيقات هناك تكنولوجيات مختلفة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع واحد وتناسب العديد من ال
. ويمكن لمستويات التكاليف الرأسمالية اإلضافية لمختلف التكنولوجيات، يمكن أن تتباين في نطاق عريض. المختلفة

وأقل تكلفة رأسمالية أو متوسط التكلفة الرأسمالية للتكنولوجيات ال يعكس طلب التكلفة الفعلية إلزالة المواد 
وال يعكس التخصيـص الجزافي لنسبة . ناخات الصديقة للمـلتكنولوجية وحاجة التكلفة لـالهيدروآلوروفلوروآربوني

ونحن غير . من التكاليف الرأسمالية اإلضافية، ال يعكس خسارة المؤسسة في أي ظرف من الظروف% 10- 5
وهذا . من التكاليف الرأسمالية اإلضافية للتمويل فقط% 10- 5متأآدين بشأن تداعيات الحوافز التي تنشأ من جراء 

 أخطارا آبيرة إزاء التزامات االمتثال انعني، في ضوء هذا النموذج، أن البلد والصندوق المتعدد األطراف سيواجهي
وباإلضافة إلى ذلك، ليس من . بموجب بروتوآول مونتريال أو االلتزام بحماية البيئة، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ

لحساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية بسبب االختالفات في االمتداد  5الممكن إيجاد نموذج يناسب جميع بلدان المادة 
  .الجغرافي، والممارسات الوطنية والتكنولوجيات المستخدمة في أمريكا الالتينية قد ال تكون مناسبة لبلدان أسوية

 للمؤسسات في ةر مباشية نقداتعودفم"وفي شرح االقتراح الجديد المقدم من الواليات المتحدة يرد بيان مفاده أن 
يؤثر في اختيار المؤسسة للتكنولوجيا، ألنها تسعى إلى تعظيم هذه المدفوعات محسوبة شكل تكاليف تشغيلية إضافية 

  :، فقد خضع اختيار التكنولوجيا لما يلييةخطط القطاعلوآما يظهر من الموافقات السابقة ل. "النقدية

  توافر التكنولوجيا والبديل في البلد،  )1(
  الخ،.. تطابق التكنولوجيا مع الظروف المحلية للمصنع، مثل موقعه وحجمه  )2(
  المقدرة التقنية للمؤسسة،  )3(
  .قبول السوق، الخ  )4(

.  في الصين في قطاع التبريد المحلي حصريا تقريباعامل اإلرغاء الهيدروآربونيآان اختيار : فعلى سبيل المثال
يل من المؤسسات فقط، عندما شعرت أنها في وضع يمكنها من  من جانب عدد قلHCFC-141bواختيرت مادة 

  ).مثل هيوالنغ في غوانغشو(إدخال السيكلوبنتين، بسبب موقع المصنع بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان 

. وفي معظم الحاالت، آانت التكنولوجيات البديلة أآثر تكلفة وأدنى مستوى من التكنولوجيات التي تحل محلها
وهكذا، فإن . الجديدة تتطلب تسويقا مكثفا لكفالة رواجها في السوق سريعا وقبولها على نطاق واسعفالمنتجات 

وآان الهدف من التكاليف التشغيلية اإلضافية هو منع . التحويل نفسه يرتبط بآثار مالية سلبية على األجل الطويل
واالقتراح الجديد يرمي إلى تغيير البلد . فسةتشوه السوق ويقدم حوافز للمؤسسات لكي تنفذ مشاريع ال تنتظر المنا

للسماح بتصميم سياسات أو برامج قطرية مالئمة لتشجيع إزالة المواد "المنتفع إلى الحكومات الوطنية 
 على األقل في المراحل �وتعتقد الصين أن هذا النهج سوف يقلل . "الهيدروآلوروفلوروآربونية بشكل صديق للمناخ

 من رغبة المؤسسات على اإلقدام والتطوع إلجراء عملية التحويل �هيدروآلوروفلوروآربون األولى من إزالة ال
إذ لن يكون لديها وسيلة مالية لتعويض التكاليف التشغيلية (بالنظر إلى االحتمال القوي لضياع قدرتها التنافسية 

 ال يمكن أن تتسلم 5 المادة وعالوة على ذلك، آما أشار بعض أعضاء وفد الصين، فإن بعض بلدان). المرتفعة
  .التكلفة اإلضافية بالنيابة عن المؤسسات

وقد عمل الصندوق المتعدد األطراف، تاريخيا، على أساس نموذج موضوعي لحساب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية 
اآلن، وذلك اإلضافية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية، مما أسهم آثيرا في نجاح بروتوآول مونتريال حتى 

  :لألسباب التالية
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مع ما يلزم من تعديالت في ضوء حجم (في معظم الحاالت، آانت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية   )1(
المؤسسة أو البلد، ومختلف العوامل التقنية المتعلقة باالختالفات في التكنولوجيات وتطبيقات المنتجات النهائية، 

آانت تحسب بطريقة تمثل إلى حد آبير واقع التحويالت الصناعية على ) الخسائر وخالفهوعمر المعدات، والهدر و
وآان أحد أسباب تحقيق ذلك المشورة المستقلة التي جاءت في التوقيت المناسب التي قدمها إلى اللجنة . الطبيعة

جنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي، التنفيذية الخبراء التقنيون من الوآاالت المنفذة واألمانة، فضال عن الخبرة من ل
، وآانت هذه الخبرة واقعية ومؤآدة بشأن هذه التحويالت 5وغيرهم من خبراء البلدان بخالف بلدان المادة 

وترجمت هذه الخبرة اللجنة التنفيذية في صورة قرارات سياسات غير معقدة نسبيا بشأن أهلية . والتكنولوجيات
  .افيةالحصول على التكاليف اإلض

آان ذلك بمثابة حافز قوي للمؤسسات المستهلكة للمواد الكلوروفلوروآربونية، التي نظرت إلى مفهوم   )2(
التكاليف اإلضافية آوسيلة عادلة وموضوعية لألخذ في الحسبان االختالالت وعدم اليقين والخسائر التي يسفر عنها 

  .لكلوروفلوروآربوناالنتقال إلى التكنولوجيات البديلة غير القائمة على ا

وباإلضافة إلى ذلك، التزمت اللجنة التنفيذية بالتكاليف اإلضافية آلها في حزمة واحدة لكل مشروع وخطة   )3(
  .، وذلك لتحقيق اإلزالة5قطاعية، مما أظهر التزام الصندوق المتعدد األطراف لمساعدة الصناعة في بلدان المادة 

فمفهوم التكاليف . رصد والتقييم مع وجود مؤشرات معّرفة بوضوحوساند ذلك عملية قوية وشفافة لل  )4(
اإلضافية والطريقة العادلة والشفافة التي احتسبت بها، مدعومة بإطار ضروري لإلشراف والمراقبة، آان في الواقع 

  .سمة فريدة من سمات بروتوآول مونتريال التي ساعدت على نجاحه

 لكي تبدأ في إعداد خطط إدارة إزالة المواد 5المادة وبالنظر إلى ضيق الوقت المتاح لبلدان 
الهيدروآلوروفلوروآربونية وطلبات التمويل، فإن النموذج السابق لحساب التعويض استنادا إلى التكلفة اإلضافية في 

وإذا ما اقترحت أي اختيارات غير مالئمة . آل قطاع ينبغي أن يستخدم تماما آواحد من التجارب الناجحة
لوجيات لغرض تعظيم الطلب الخاص بتمويل التكاليف التشغيلية اإلضافية، فمن حق اللجنة التنفيذية أال توافق للتكنو

 ال يمثل حال لمعالجة المسألة المعلقة 5دة راح نموذج يصلح لجميع بلدان الماوبعبارة أخرى، فإن اقت. على الطلب
اص لكل خبتقديم الخطط القطاعية استنادا إلى الوضع ال فإن األسلوب السابق الذي يقضي ،الحالية، وبدال من ذلك

  .بلد، وإلى اختيار التكنولوجيا، يمثل األسلوب الصحيح للسير قدما إلى األمام

آلوروفلوروآربونية، هي تحديات والواقع أن التحديات الناشئة بسبب الجدول الزمني لإلزالة المعجلة للمواد الهيدرو
أن آمية تخفيضات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الواجب إنجازها من أجل فمن منظور الحجم، نجد . أآبر

آمية عن تزيد  ،)الذي ال يزيد على أربع سنوات من اآلن (2013االمتثال ألول هدف من أهداف الرقابة وهو عام 
لمواد وباإلضافة إلى ذلك، زاد استهالك ا. اإلزالة للمواد الكلوروفلوروآربونية على مدى عدة سنوات

وفي هذا الوضع سيكون من المستصوب . الهيدروآلوروفلوروآربونية بسرعة أآبر بكثير في السنوات القليلة األخيرة
ليس فحسب االستمرار في نموذج التكاليف اإلضافية الذي أثبت نجاحه في إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية، ولكن 

ة ئم اليقين اإلضافي الذي تسبب فيه عدم وجود بدائل صديقة للبيهذا النموذج ينبغي تعزيزه ليأخذ في الحسبان عد
ومن شأن ذلك أن يقلل . XIX/6لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وذلك تمشيا مع مقرر اجتماع األطراف لتماما 

  .من مخاطر عدم االمتثال للجدول الزمني المعّدل لإلزالة

جاه يمكن أن يكفل عدم النيل باألساس الذي أفضى إلى نجاح والجدير بالذآر أن وجود نموذج فعال وواضح االت
بروتوآول مونتريال، وأن يكفل استمرار مصداقية آلية بروتوآول مونتريال، والزخم المحقق في إزالة المواد 

 فيما يتعلق بتخفيضات المواد 5الكلوروفلوروآربونية حتى اآلن من جانب القطاع الصناعي في بلدان المادة 
  .آلوروفلوروآربونيةالهيدرو
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 النهوض بتكنولوجيات صديقة للمناخ بالنسبة 5، ستواصل بلدان المادة XIX/6وفي أعقاب مقرر اجتماع األطراف 
وسوف تقدم في وثائق خطة . إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مع االلتزام الفائق بالمنافع البيئية الشاملة

ويمكن . بون اختيارات التكنولوجيات وما يتصل بها من تحليل للتكاليف ومبرراتهاإدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآر
معايير إضافية حول هذه المسألة عند توافر الخطط والخبرات التفصيلية حول /للجنة التنفيذية أن تضع مبادئ توجيهية

  .مسألة التكلفة

 توجيهات واضحة تقود منهجياتي هذه الطعيات جديدة مستقبال بشرط أن تمنهجوالصين على استعداد لمناقشة أي 
  . من أجل إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون مستقبال بتمويل آاف ومستقر5إلى الحلول الممكنة لبلدان المادة 

  تحويالت المرحلة الثانية

كون مفيدا تقّدر الصين اقتراح أستراليا آوسيلة للمضي قدما في تناول مسألة تحويالت المرحلة الثانية، وترى أنه سي
  :والنص العام لالقتراح بّناء، غير أن لدينا شواغل ثالثة. في إعداد خطط إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

تخفيض بنسبة  (2020، فإن " سنة لمعدات التصنيع20 و15العمر االفتراضي الذي يتراوح بين "أوال، بالنظر إلى 
 بتمويل تحويالت المرحلة الثانية إذا آانت المعدات قد تم تصنيعها  لالقتراح الحالي الخاصالسنة قد ال تكون )35%

 2025، وفي هذه الحالة يمكن إدخال )2025 حتى 2020إذ يمكن أن يستمر استخدامها بعد  (2005بعد عام 
 فإن ،5 وفي بعض الحاالت في بلدان المادة . آخط زمني لتمويل تحويالت المرحلة الثانية)%65تخفيض بنسبة (
  . سنة20- 15مر االفتراضي لمعدات التصنيع يمكن أن يكون أطول من الع

وهذه . هلة لمشاريع التحويلؤث عوامل آثيرة عند اختيار المؤسسات المحثانيا، وبصفة عامة، نحن في حاجة إلى ب
  الخاصة بها،ت مدى استعداد المؤسسات إلجراء التحويل، والحالة المالية للمؤسسات، وخطط التحويال:تشمل

والموقع الجغرافي للمؤسسات،  المؤسسات في السوق، حصةوالتكنولوجيا المختارة للتحويل، وحجم المؤسسات، و
وبعبارة أخرى، فإن اختيار مؤسسات إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين سيقوم على أساس . ألخ

وسيتضمن تبرير . يالت المرحلة الثانية أم الالعوامل المذآورة أعاله، وليس ما إذا آانت هذه من مؤسسات تحو
الضرورة التمويلية لمشاريع تحويالت المرحلة الثانية ومشاريع التحويل غير تلك المنتمية للمرحلة الثانية، سيتضمن 

  .آل العوامل المذآورة أعاله

كاليف التدريب ثالثا، نود أن نوضح أن تحويالت المرحلة الثانية لمؤسسات أخرى ينبغي أن يتضمن أيضا ت
واالختبار، والتكاليف التشغيلية اإلضافية والتكاليف الرأسمالية لالختالفات، التي ال تقتصر فحسب على االختالفات 
بين المعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات غير القائمة على المواد الهيدروآلوروفلورو 

  .آربونية
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�ع %#���" ا���� '� �Fأو أآ �Uا��� ��:Z ا�$�Iت .   �و
 N-(��3� ا�$�اري �
��Z 	' 	,م آ���� ا�:
ا�4Wى، 2, �#�ن �' ا��eوري ز��دة ?��آ� ا��0�ة ا�:�ز�� ��

  ;:" ا�9,رة ا�:�ز�� �:�ا�� ا>ر�0ء ا�-,���؛
  
� ا>ر�0ء وc��0 %  )د(��	 A� رة %��ر������ل ا���[و�� �)-�9 ���
�, �:��f Gآ�ت ا���0وي 	�E ��آ-�ت ا�-:

 ��?�?Wت ا����ل ا���[و�� �)-�9(�' ا��#����ه� �fآ�ت ا�) ��آ-�ت ا�-�% �
و� �6' أن ا��R?)�ت . ��Gا�
 i

�1-�ت 	���U7 �' ا���� ��-�% ���d�3 A ا���0وي �' أ��% ������و��  G(
% ��:2�ا�
� �,��� �:,ات �[ج �

	Iا Eإ� G�$�1 ا�?�
� %�-�� ا6
����ت ���f Gآ�ت ا�
��د 	�Eا�����1e% ،�U ا��R?)�ت ا��=��ة وا�� 
  ا�:�7ء؛

  
)c ( ن���روآ�� ا��)
�,م � A�3 �:,ات ا�
-��,، وأ?�?� ��آ-�ت 22 -�7?
:�;� 	' ا���,روآ��رو

�ن ��روآ���ن (ا���,رو��روآ���ن -  404أي ا���,رو��روآ���ن -407 أ وا���,رو��روآ�� ج، وا���,رو
���� ا�
� ���j أن %#�ن �
��6 ��:���� وإ�E 6, أ2�، %)  أ- 410���#
�ن ��4رات ا��� ��آ-�ت ا���,روآ�F�

                                                 
1
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��م ����� �� ��ه	ة ا���	ار ا����
�، . 2015 و 2013أه�اف ا�
	ا��� ����� �و&�%#ي ا����ام �#اد ذات ا

��)� و��2:� �	آ��ت ا��)�روآ	2#ن، 78, ��6آ3 +�34 ��01��2، �
� &/دي إ�, ار+��ع ا��(��)' ا��	أ

��7 �
��ات ا�?<=، . ا>;��)���� @(A6+ ام �#اد����
� 78, ا��)�رو�7#روآ	2#ن اB�C&� ا�	اد ا���#� D7%�+و
��2�)�روآ7#رو�7#روآ	2#ن  �Eر�C�- 22 ,78 ل +��&0ت�Hوإد ،I�&ار	
���)	 ا��
3 وا J1� ن�
?� Kوذ� ،

@Lو;#ا2= ا�� '(�M+ ات��
و+�1@ �#اد ا���	&� ا���&�7 وآK�P �#اد +A6)@ . ��8:	 أH	ى �3N ا�4
���ت وا�

� 78, ا��)�روآ7#رو�7#روآ	2#ن B�Cا� @L��1��� �� ا��

� 22 -���ات ا�?<= 2(��7 أK7+ J� ,78 ا�
#اد ا�� ،

  &T&� +(��)' ا��6<)3 ا>;��)� ا���:� 2
�6ر&S إزا�� �	آ��ت ا�(7#رو�7#روآ	2#ن؛
  
 ا�#�] ا����A ��7#��ت �A�ودة �� �� &���C���2 Z7)� وا��(��)' ا�
��74 ��ى ا��4�وق ا�
���د اWX	اف ��  )و(

��)3 ا�
�Nل، �#ر��ت ا�
)N)3 وا�
)N)0ل(�2#ا�3 ا>ر[�ء ا���&�7 ا�
�M� �� �����1ل ا>ر[�ء  ,782
و�#اد )  

  ). أ-  3N�410 ا��)�رو�7#روآ	2#ن (ا���	&� ا���&�7 
  

2.  ��2 �(B�(
��&� �J ا��#ا�3، 2
� �� ذ�M� K@ ا�	زم، وا�(
)�ت ا�
�1#ردة دا3H ا��7�، و�� +�_^	 أ���ر ا�
#اد ا�()
K0 �� ��1ب ذ�Hدا DBا	ا�? J� ه�	م و[)#�و�� +��و+] ا���ر ا�
#اد ا�()
)�B)� �� . إذا آ�ن ا���)	اد وا��4�&	 وا�	

 J(2 �� �� ا	و+� آ�)��+ J�Tا� 	اف 78, �	WXد ا���
ZW� 3، و��, دا3H ا��7� ا�#ا��ا�
��6	و�8ت ا��4�وق ا�
 و�  

 �E�Nول ا��Mا� �� J(�� #ه �

� آB�� ��0ت�Hا� aPال هT+– 1a�Eأد : 


�: 1 –ا�	�ول  ا�����  ��  *���2007م  5 $# ا"!�اف ا������� �����دة 21 أ���ر ا���اد ا��������� ا��� أ��

HFC-410a 
HFC-

407c 

HFC-

404a 
Propane 

Isobuta

ne 

HFC-

245fa 
HFC-134a HCFC-22 

HCFC-

142b 

HCFC–

141b 
CFC-12   4 ا�����  

 ا��7�ان 20 7 3 19 18 3 7 8 7 8 7
5.43 4.89 5.46 4.89 5.46 2.86 4.16 1.60 2.07 1.72 2.73 ,EدXا �Aا� 

20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 35.00 15.00 10.20 8.00 8.00 35.00 ,4�Xا �Aا� 
15.01 13.69 11.34 13.69 11.34 13.60 9.52 4.48 5.46 3.80 11.47 =� ا�#
18.00 13.21 10.44 13.21 10.44 2.94 9.57 4.00 6.30 3.80 11.23 =�#�
 ا�

 ا�����
	 ا����ي ���م (*) ���� �� ����
 �����2008 �
��دة  21 ����� ��!�"�أ��1 
0.!��ت ا/.-,ك  ذات 5
� ا%$�اف ا�
�!نا�-��روآ�!رو�6!روآ�.  

                                                 
2
7
�4د�� 78, �#ر��ت ا�
)N)3 آ���3 إر[�ء  � J(8و	78, �6 �&P(ا���� ��M7ا� [Cوا� ،J(1

�ع ا�S2�1 وا���cا� ��

Iا�����
�ع ا�J��N وا��
J(1 �6	وع �7
�4د�� . و+J(1A ا�cو�� ��م إ�, ا� J(1A+0ل آ���3 إر[�ء و(N(
78, ا�
Iا�����  .ا

 
3
  	68 �E�Nا� ��8�
�cذار / ��رس(�� اf1994( ام +#���ت�����2 ،�(�7�، �	رت ا���M7 8�م ا�1
�ح، �#اء إ&2�M)� أو 

 J� ,78إ� إذا آ�ن أ ،��W#ا� 	م ا���1)�LE ام�����2 K�Pا��6<)7)�، وأو:] آ �Bا��(��)' وا��#ا �&�A+ �� #
 �� 20ا��
�
���ر ا�
#اد ا�()
)�B)� . ا�
�J� �B ا��1	 ا�A�ي ا>�7)_2 Z7��+ دا إ�, ور������وا

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/64( 	L�+ رت أن	و� �(B�(
78, ���M)� ����1ب أ���ر ا�
#اد ا�() ��M7ا� [Cوا� ،
 �%1�� �(M��� �� �C�� �17c ��) ر	C
�M)� ا���1ب اX). 23/52ا��
7
#اد و+�C	ح ا�� �(
���ر ا>�7)
)� ودون ا>�7)

�C%�
�� 78, 72�ان ا�C(�%+و �(B�(
وأي ��رق �� ا���1)	 � 2� أن &�	ر وأن . ا�
�%�C ا��	8)� �
�6ر&S ا��4�وق/ ا�()
���ر ا>�7)
)�20&(#ن �� إ�Wر Xا aPه J� �B�

� ه# / وا��1	 ا��7)
�. دون ا>�7)
)�/  �� ا���
ا��1	 دون ا>�7)
� ا�

�)'"ا�A�ي ) "J(�_وا�� JA6ا� '(��)+ ��أي ا��71)@ 78, " (�#ب"��1���2 �7
#اد ا�
�1#ردة ، أو ) أي ا���7) �?��� إ�(
�%1. ��1���2 �7
#اد ا�
4�رة) ��	 ا��1)���� �(M��� �� 	Lو�@ &�@ ��2+� ا��.  

 
4

#ع ا� M

#ع 8�د ا���#د �� ا�#�= ه# ا�C)�س اXآN	 ا����ا�� �a�M+0 ا�
	آTي و&D1A آM� ,78 ��#1C� @(C

�8#
M

#�8 ا��)��Eت �J أدE, ا�C)@ إ�, أ08ه� وا�8
�د CE%� ا��)��Eت ا�#ا��� �� ���4' . ا�M� ز	د �2�A�(� =�#�
أ�� ا�
�= و+I�A(ا��7171 #�
  ).أي أن ^
� 8�دا ���1و&� �J ا���Cط �#ق ا�
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  '&���% ا�$#"�� ا!����� �� أ�� إزا�� ��آ��ت ا����روآ�رو��روآ��ن �
 	��ع ا����وى
  
� ا��	���� ����ب ������ ا�
���� ا������، ��
	ح ا�������  .3��
�+ �*ء &� )�'، و���� ا��� &� أو#" !�م ا�

�. �ت ا����روآ0*رو�0*روآ	�*ن �+ ��9ع ا�	�7ويا�
���� ����ب ������ ا�
���� ا������ ����0ر24 ا��
01�� �/زا�� &	آ
و��
�� ا������� ا?ر�9م ا�<��01 �0
����� ا�	أ)����� ا������ و������ ا�
���� ا������ ا�
+ ��= ا��*ا��� !���0 �+ أآ>	 

 �� ا����ر24 ا@)
>��ر�4 ا��
01�� �/زا�� &	آ��ت ا��0*رو�0*روآ	�*ن500&&  5.  
  

��ر ا�  .4Aا B� �9و @ �4C0وا� ��0D�7وي ا�	وا� �&��
���ر24 ا��
01�� ���	�7وى &� ا����!��� ا�<	!��� �0�0� ا��

وآ�� ه+ ا���ل �+ &BL1 &��ر24 ا��D�وق ا��
1�د ا?I	اف، . G4ا@ن �4
F�&�ن &	آ��ت ا����روآ0*رو�0*روآ	�*ن
�	 ا�	�7وي ا��1ز�� �+ ا�>O#�ت ا������G وا�
��رG# �4ءا &� &��ر4
1� ��0�
� ا�& �1�
�� +��
�	4�، و���
@ 4*#� (2 ا�

 	D�1� ����	4� و�Q0 ا��	�
0
����� ا�	أ)����� ا������ و������ ا�
���� ا������ ا��	���� �D�1	 &*اد ا�� G����
4� . ا�	�7وي	�
���*�4
B إدراج ا�	�7وى ا��1ز�� ا���R0! ��S ا� Bا���1*ل ��� �+و� '<�
F�م  ��9ع ا�
���� واا���� +
�

�4
F�م W9 22 –ا����روآ0*رو�0*روآ	�*ن/  ب142 –ا����روآ0*رو�0*روآ	�*ن B� +!	>ع ا����ا ا�Cن ه? 
�	ة �+ ��*�4 !���0ت 11 - ا��0*رو�0*روآ	�*نA اف	I?د ا�1
 آ�1&� إر�7ء، و���
��+، �/]" ��Z ��ى ا��D�وق ا��

  .ا�<	!+ا�
�*ل &� ا��*اد ا���
�<�ة �\وزون �+ هCا ا����ع 
  
5.   �04��
�رة _�^ ا�
��*�*#�� ا�F#�1= ا����ر24 ا�� �*ن (و9�	روآ0*رو�0*روآ�ب، 141 –أي ا��� 

، و_�^ ا����ع ا�<	!+ )6 ، و وا��BL ا���R0! ��S ا����` و&	آ��ت ا����روآ	�*ن22 -وا����روآ0*رو�0*روآ	�*ن 
� �+ ا���ول أد]�` ا�>�]+ و_�^ &�
*ى ا)
�Oك &	آ��ت ا��0*رو�0*روآ	�*ن !R0 ا���* ا��و������� ��� .  أد]�`2 –��

� &	آ��ت ا��0*رو�0*روآ	�*ن & 2�D& ك آ�O�
و������ ا�
���� ا������ ) ا��1*د `(&��*!�، �B ا_
��ب &
*)W ا)
�ب وأ#	ي _��ب �	4� �
����� ا�
���� ا������ ��_
�). ا��1*د و(��� آ�0*7	ام &� &	آ��ت ا��0*رو�0*روآ	�*ن 

 �����
و��� ���
*ى ا)
�Oك آ� &��� &� &	آ��ت ) ا��1*د ح(_�D آ� ���*�*#�� و��9ع ا�<	!+ &� �Q0 ا�
  ).ا��1*د ز(ا��0*رو�0*روآ	�*ن &��ر]� ����*ع ا)
�Oك &	آ��ت ا��0*رو�0*روآ	�*ن 

  
  
  
  
  

                                                 
5
 
4� ا�>�]+ (��ع ا�Z&�F ا����ر24 ا�
+ ��= ا��*ا��� !���0 ��� ا@#	�� / 	���*[1991 ( �، وا@#
��ع ا�>�&� وا?ر��1
  ).2006أ�	�4 / ]���ن (

 

6
  �
��ر !*ا&� ]<c ا�	�7وى ا����روآ	�*]�� �+ أ�9 &Aا B�30 �!و	�& ) �� ا����*ع6أي أ�9 && �Sإ@ أن ) �+ ا��� ،

�	4� �7	 ا���ر#� �+ ا����روآ	�*]�ت آ�]= ��Aر )�S�ا �+ ��9ع ا�	�7وي ا��1ز�� ?
7	اض &��ر24 ��*�4 &1�ات ا�
��0�
  .هCا ا�
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� ا������ ا������ �زا�� ا����روآ��رو���روآ��ن : 2-ا�	�ول ا���������  )(*�� )'�ع ا�%�وي #"�ب �

 ���
 ������
 	�
ا���
ا������ 

/ دو�ر(
 (آ�

 �� ������� ا��ا��
ا$�#"ك 

ا��)�رو�)�روآ'&�ن 
���� ا��

 ������
 	�
ا���
ا������ 

/ دو�ر(
 (آ)�

*��� /ا�
ا��)�رو�)�روآ'&�ن 

&�-,��ن ا��+�د�� (
��0�1 ا$��.�د 

 (ا-وزون

4��ع �
ا��)�رو�)�روآ'&�ن 

)+��د�� &�-,��ن ا�
��0�1 ا$��.�د 

 (ا-وزون

�16ق 
ا��)�رو�)�روآ'&�ن 

&�-,��ن ا��+�د�� (
��0�1 ا$��.�د 

 (ا-وزون

 �
 ���ر�*
(**) 

 ا��19ع ا�.'78

 (أ) (ب) (ج)  (د)  (�)  (و)   (ز)  (ح) 
 

  ا����روآ��رو���روآ��ن ب141 -
0.05 3.2% 1.57 17.3 605.6 15-40 35 �	
�� ا���� ا�
 ا���� 178 3-20 2,321.3 13.0 1.88 12.3% 0.23
 ا���� 84 20-50 2,698.1 32.1 2.26 14.3% 0.32
 ا���� 51 50-100 3,404.8 66.8 2.69 18.0% 0.48
 ا���� 12 100-180 1,591.3 132.6 2.71 8.4% 0.23
 ا���� 6 200-900 2,802.0 467.0 2.47 14.8% 0.37

 22 -ا����روآ��رو���روآ��ن 

 ا���� 10 8-65 172.0 17.2 2.59 0.9% 0.02

 ا�01�2 /�. ا�,��+
0.11 3.5% 3.07 13.3 652.4 5-20 49 �	
�� ا���� ا�
0.23 6.8% 3.42 39.2 1,292.3 20-95 33 �	
�� ا���� ا�
 ا���� 17 10-40 353.6 20.0 2.82 1.9% 0.05
 ا���� 7 51-95 521.4 74.5 1.26 2.8% 0.03

 ا����روآ��ن
(0.02

) 0.9% (1.83) 41.2 164.6 23-50 4 �	
�� ا���� ا�

0.07 5.0% 1.41 94.3 943.1 45-190 10 

������(ا����

ن��) 


ن(ا����  15 35-120 1,375.4 91.7 0.73 7.3% 0.05��� ) 

�ع 511  18,897.9 37.0 2.24 100.0% 2.24� ا�

ت *�

ت 	%�$��# 	" !
��ة ���
�ا�&��'
ر,+ ا�.   ..ةا�
%�0
ت    **
ر,+ 9
	�# 5678 ا�4��" أو أآ12 	" ا�.	 
:�; 
�.  

  


;�# ا�?1,�ة  ا��
�8# �" ه=ا ا�>%
ب   .6@Aا��.��7 ا B��
�8 C�&82.25راDدو  / Cآ� ) B��
�8 #أي 	��ع !�
 5�

 و!6
ع @" ا�'�د ح ;5 ا���ول ا�2�H�����8 ��� #�;
@A2 –ا��.��7 ا�I�أ .(  

  

��B وأ  .7�8 J�&68 5; #��	Kد ا��
ر، 	" ��" أ	�ر أ1Mى، اI�Mف ا�&��D5 ا; �I�ا��اردة أ �&�
M=ت ا��>


دة �
� #��.�+ ا�&��ان ا�H 5; م

�Q# وا��اد ا�$�
;�#، وأ�'
ر ا��اد ا���@A5ا��.��7 ا R�� 1أتS 5�دات ا�
,Kوا� ،
#�&�HTا #���
وى، وا�U1ت ا�
;

@# �" و��R ا�U1. آ2'��I�  #	زIم ا�

�Q# وا��اد ا�$�V 	" اI�Mف ا��اد ا���


ء ا�&�,�# 11 - ا����رو;��روآ��1ن UرAا �	ا�'� #��
�# ا�>�

ر ا�''�Tن اY; ، Z�
2
ل، ا�%�������
ن ( آ��R �&�� ا�
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ء ا����رو��روآ��ن )و�ر�
ت ا������ وا������ل����
� ،-��� ���
141
ر ا����روآ�رو��روآ��ن  ف أ، ه� �� 
 �� ��7 و�6ة �$0
ج ا��3
وي $�1ا $0/.
ض ا�زن ا�*('&� �%
ر$�ب، �; ا$/.
ض ا��:
�9 ا���8


ت ��3 ا������ة ?�< .  ب141 -�
����روآ�رو��روآ��ن�@�?�وة ?�< ذ�B� ،Cن ا���'� �A ا���7
ق Fا� �� 
��
دة 6@�ه� �*��� و��:��؛ و��IJ ا���H0 ا0و��� ا�< ا����روآ�رو��روآ��ن ا����
ت �@��7J 

اق ��
ه�ة ا��60ار ا��
��� أLMت �� ا��1ر �� اN �� O./�� م
ر�
ت ا������ وا������ل(أ�Mى ذات ا��� ��� (
� �. وT� UF�Jداء @�� �� �/��S ا��8:�%
ت��
VWا ��XIا�� S��
7J �� ض
6
ل آ
$] وهLا '�A7 أن 'Zدي إ�< ا$/. �


دة ��
� ���Iا�:��ان ا�� �ء �
�5أ��
ر ?ا�� اWر3���

ر ا����\� ���
�� .  
   

  &%���$ ا��#"�� ا!����� �� أ�� إزا�� ��آ��ت ا����روآ��رو���روآ���ن �� 
	�ع ا������
  
�ن ��ى ا�[��وق M:�ة  .8 �.��/� �
ع ���*�:Jات ا��:�'�، '%��ح ا��� ;��]J ع
8%� �:F��
� � �`�ودة �� �*
ل إزا�

� ا��:�'� ا��� �FJ/�م �� ا��%
م ا�ول ��آ:
ت ا����روآ�رو��روآ��ن?
�a ت
%�:8J �� ة �\وزون�.��Fاد ا��. ا��

ر'; إزا�� ا��7رو��روآ��نI�� ���
VWا ��XIا�� S��
7J �]�Jق 22 -و�.�
� ا��:�'� إ�< �6 آ:�� �?
�a ع
8b �� 

ا� A�� ر
���
����رو��روآ��ن 12 -أي ا��7رو��روآ��ن(د ا��:�'� �� ا� �اد ) أ134 – �%
ر$� S��/�و ،
c�dأدوات ا��� S�.*J ات��� ��:b A� ،
�J
اe3 و��`%fا� �� ���/�Fا�� U�`Iا��.  

  

دة  .9? ����J �ت ا��

 �/�ف ��آ:
ت ا����روآ�رو��روآ��ن �� ا��8:�%��
6 �6
 ?�< و����J ا�:�ا�H ا���

� ���ات ا��:�'� وS��7J ا��اء �� آ� �A ا����رو��روآ��ن 22 -ا����روآ�رو��روآ��ن ?
�a ع
8b �� - أ 

ت ا�اردة . 7  أ، و��ر@� أ�b ا�:�و�
ن404 – ج وا����رو��روآ��ن 407 –وا����رو��روآ��ن �و�
��/�ام ا����

 �%��7
��S  ا�����%� ��UNEP/OzPro/ExCom/55/47� ا�J ب
F`� ��`��� ا��7
���FJ ،S.�� ا����*�� ا��6��%
���
VWا ��XIن ا��
ر ��A  ا����روآ�رو��روآ�����8
ع ا��:�'� وS��7J ا��اء �A ��وق اb ��- 22  ��ر�� �Hوا�:�ا 

اد ا��:�'� �� ا�:��ان ا�ـ . ا���  ا��/��]  �6<  اgن� ��� e��� �� ��آ�� ا����آ
  ا21و�1�J هiL ا����*�

دة ��
� ���Iن وا��،  و��  �
رق  ا�A��  ��F  ز'ت  ا��U�`I  ) أ?�1i -ا�*�ول ا��
$�  (�����5روآ�رو��روآ��

��  ���/�Fا��  e3اfـ (ا�� 
����8� ا���� و) 8� دو0ر أ��'3.007'%�ر �F:ت ا�
$7�) �:F�� ��F`�10 �H
 �� ا��
  ).��:�'��A ا�('
دة �� أ��
ر �
دة ا

  
� ��0/�ام �اد ا��:�'�   .10���

ط ا���$�� ?�< أ�
س ا��� A�A ا��
VWا ��XIا�� S��

ن �/��.
ن ��7�
F6 و'%��ح

 �  ): أد$
3i - ا�*�ول ا��
$� (ا��/��.
  


��A إ�< ا���e ا��
��� ا�`
�� ��0/�ام �اد ا��:�'�   )أ(F`أ�6 ا� ���F' .���
VWا ��XIا�� S��
7J mF`Jو 
اد ا��:�'� � A� ر آ�
I�$0 �� ا��%�':�:F�1 إ�< ا����
� �����رو��روآ��ن50أي (�H
 �� 25 أ؛ و410 – �� ا��

� �����رو��روآ��نH
� �����رو��روآ��ن 20 ج؛ و- 407ا��H
� ��:�و�
ن5 أ؛ و 404 - �� ا��H
-HC[ �� ا��

�ا���7� ، و])290��/�Fن ا��  ؛22 - �� 1$
م �A ا��U1 ?�� ا��:�ال ا����روآ�رو��روآ��
  

� e�$ p�%`J ا��/�ام ��اد ا��:�'� ?�< $` �I� U�F' 0ة    )ب(�$

ب ا�Mg إ�< J%�'� ��ى إ�7F`ا� ���F'و

                                                 
7
اد ا��:�'�، ��� ا����رو��روآ��ن  � A� �Mq ك ?�د
 أ 422     - أ وا����رو��روآ��ن 417 –ه�


422 –وا����رو��روآ��ن���? �8'�ه
 ��MZا ���7
 �`�ودة ا��*��J UJ ،د  .
�
 و�$��$� أآ��F و?�< ا�� U3�A أن ا
ق ا��8:�%
ت � A� A� e%� ود�`� m�]$ 
��
6 
��'�� ،��'s ة��� L�� �'�:J �Jد

ن آ���/�F�ن و
ا���7ن ���و�

� ?�< ا����روآ�رو��روآ��ن �H
  .22 -ا�����%� ����ات ا��:�'� ا��*
ر'� و ���ات S��7J ا��اء  ا�%
 

8
 � Wزا�� ��آ:
ت ا��7رو��:F��
اe3  آ�
 ه� ا�`
ل �f�� �
ت ا��[��F�Zا�� �'`J ����? �'�J U��� ،نروآ��

8� . ��M Aل ا�[��وق:Jا��� ���
VWا ��XIا�� S��
7J ���FJ ،A��H

ب ا���/�F��A ا���F6 �� �و��*�m ا0زدوا@�
U�`Iدة ا��
� �اe3 إ�< ا�('
دة �� آ�.f�
�.  
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�� إ�� ا����� ا�	������ ��	��ر آ. �� ��ه�ة ا�
	�ار ا������، ���� �����! +, +*اد و%'�& %$���# ا�	�"�! ا�
 �� 10 ج؛ و-  407 �� ا����5 ��43-رو�3*روآ��*ن15 أ؛ و410 – �� ا����5 ��43-رو�3*روآ��*ن25أي (ا�	���- 

ا���	>-+� �� ���م +, ا���: ا�$��� ، و])HC-290[ �� ا����5 ���3و��ن50 أ؛ و 404 -ا����5 ��43-رو�3*روآ��*ن 
  ؛22 - ?�- ا<	�-ال ا��4-روآ3*رو�3*روآ��*ن 

  
  

�: 3–	�ول ا�����ا���� ��ا�� ا����روآ��رو���روآ���ن �� ���ع ا����� ا�$#�� ا"!���� ����%&  
  

HC-290 HFC-410a HFC-407c HFC-404a � ا��'

50% 90% 95% 100% 
ا�� (���� آ	�3 +�دة ا�	���- 

 (22 -ا��4-روآ3*رو�3*روآ��*ن

 +�دة ا�	���- 5.47 5.83 5.46 0.50

 +�دة ا�	�'�: 2.50 2.38 2.25 0.20

 (*)ا��3'��ت 0.55 0.58 0.55 1.20

1.90 8.26 8.79 8.52 ����� +�B*ع ا�	$���# ا�

    �
�� *,�ل &���+ *�دة ا�

5% 50% 25% 20% 
��E ا�<	>-ام ا������ : ا�>��ر اCول
 (٪) ا�'���

0.10 4.13 2.20 1.70 
 �����ا�'�G +, %$���# ا�	�"�! ا�


�& +�دة ا�	�� -�)����? ) 

50% 25% 15% 10% 
���Hود�� : ا�>��ر ا�-'�� I3�	را��*G	ا�

 (٪) ا�<�4م �� ��ه�ة ا�
	�ار ا������

0.95 2.06 1.32 0.85 

 �����ا�'�G +, %$���# ا�	�"�! ا�
ا��'-ودة ا�<�4م �� (
�& +�دة ا�	���- 

 (��ه�ة ا�
	�ار ا������

  .��، �PB% ��Q# أداة ا�	�N�O، وا�M*ا�E+$*��ت +, ��K !��Lم ا��3# ا�3*�(*) 
___________________________________  

11.   �����أي (آE��� R3 ا�<	>-ام ا������ ا�'��� �3	���- /  دو�ر8.1وR3�% ا��	��B ا���P-ة �	$���# ا�	�"�! ا�
 ���T �� �3�-�
�& +�دة ا�	���- %$���# ا�"+�B*ع ���L %$���# ا�	�"�! ا������ �$! +�دة %���-  �����	�"�! ا�

)����? ("( ���Hول ا�-Bو2 -�� ا� ،VW?ر 5.20 أ�<�4م �� ��ه�ة / دو�- ا��'-ودة ا���	>-ام +*اد ا�	ا< E��� R3آ
%$���# ا�	�"�! ا������ "أي +�B*ع ���L %$���# ا�	�"�! ا������ �$! +�دة %���- �-����T �� �3 (ا�
	�ار ا������ 

  )").ا��'-ودة ا�<�4م �� ��ه�ة ا�
	�ار ا������(ة ا�	���- 
�& +�د
  

 دور 31/45 أ��^ ��*\& ا���ار ا�Zي��$, أن �$*ن ��Y�3ع ا�� �?�P	X��B و%�آ�& وO', +�-ات ا�	���-   .12
�Yع ا��P?� ���! هZا ا��و. 5 �����دة ���*��آ��� �� ا<	W4ك +�آ��ت ا��4-روآ3*رو�3*روآ��*ن �� ا��-�- +, ا��3-ان ا�

 ���ا��c<��ت ا����رآ� �� %X��B أو %�آ�& ��: ا�	���- ا��Bهbة �3	�آ�& �� ا�"�ف ا����دة أو ا���
��ت، أو %�آ�& أ�
��3
��ت أو ا�'��Wت؛ و
���H �$*ن ا�	�آ�& �Tرج� ,�GG<	ل ?�4�3 +, ا��*رد�, ا��*G': ا�	� �	ا�4*اء ا� #��$% 

����+���Gا���آ� ا��  ��	أو ��*م ��-ات ا� -��� %$*ن ا�����3 ذات ا��3G أو وآ��� أو +	�4- +�	�!؛ L- ��ع VZ ا���4��3
%���-  �'-ده� X��K و
-ة ا�	���- أو ?�3 أ<�س ��Tر +*اد  إذ L- %�	�- +�آ��ت ا��4-روآ3*رو�3*روآ��*ن، +�Bدة +,

�*ن، و��g ه��ك ا<	W4ك bا�X��G	اض ا��iC�Y�>و X3*�! ا�.  آ��	- ا��	>-ام و��	ت إ�� ا<��>cا�� VZ'*�! ه	زم �W
 �����  .و
-ه�+*اد %���- �-��3 ��43-روآ3*رو�3*روآ��*ن ?�3 ا�	$���# ا��أ<����� ا�
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��ل (�'* و()'& آ� !$#"� ��!��������� ا����ري ���ا�� ا������ ا ا������� أن �رج 
	 إ��ر و����   .13! 	
 
��ه0ة����� اا�أ-,�� �)  	
��5ويا��)(� ذ�3 ���  ( 	
��رة ذات ا����ري، >� <�=� �>�، و:9 ا#�ا���آ��0 ا��)78ة ا�

G<�#Jك ة !� GHل ا@-��ج ا��F�9 !� اD'E ���� إزا�� ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن،!�8ر�& #��9 و�A�� B ا@-��ج 
�ة GMث #)�ات، و��K-�ت !�K'�ا��N� ن���7ن إ-��ج � �"��� و#�Gت ا#�>Gك ا�>'�روآ��رو
��روآ

  . ��� ا��:���،#'���Bا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
  

� ا������ �زا�� 	�آ��ت ا����روآ��رو���روآ���ن �� ��ع 
�	�ت ا����������  	�����ت ا��
  

ا������8  و��ر�P أ�� QRGH ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
	 �P'& ا����ان 22"�<�م ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن �  .14
�U��� �P !$#"�ت !��  أو -:� ذ�3 100ا�ـ 
	 ا����ان و. ا������ وا���''B ا����ر���),* ���* ا�<�!�ت  ������5دة � J

��ن :�'W ا�F�!Jل ��Vا�Q إزا�� !�آ��ت ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن �، ��A�� ��R ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن=)��'� 
  . !� GHل !����� اG<�#Jك 
	 ��Yع ا�<�!�ت

  
15.  M7�� QYH B'��� ���� ��وفا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
	 ��Yع H�!�ت إزا�� ,��� ��� ا�"�R�ة ��A ا���

�* ا�"��ن؛ E �F! ،ي�Y؛ وا�(�'� ا���'"'R��ا
	 �\-�Y8 ا��J(�د�� ا�]�ا������ -,* أ-�اع و��رات وا���ز�& ا�
�7وUP � ا���ا
و .ا�('�-�ات ا���)'� �'(N	 �Y� �!�Hع ا�<�!�ت، وا��>�رور`�ت R�)H_ و؛ ا���!��و�''B ا�>�اء 

 J ،ن���� !���!�ت �� ��Yع H�!�ت !�آ��ت ا�>'�روآ��رو
��روآ
�ا 	
� 0ال �ا��(�ر ���ا�P�'�Eت ا������ !��)� 
 A�E ع�Yا ا��a2015 ��م�<�!� ه � ��Fل !� ا���ا#�)�دا إ�"��ى !� �Y8-أ 	
�ة ا�()�وق �H Aإزا��� 

QYH ا@زا��  و ا�)>�R'�ا@زا��إدارة <QY  ا��R'"'� �  ا����-�ت �#�<�امو�  .9ا�('�-�  
	 ��Yع���رو
��روآ���نا�
�H'_ ا���اد ا��"�)N�ة �\وزون و�ر�d ، �ا���)'�8����ت و-,*  	
 ��ح ���� إ��دة ا�),���'�� أ=:�ب و

 �''"'R�#�ت ا��'�ة، وإ=�ار ا�8>�دات، وإ-�8ء ��P'�ت أي !�Ng	 ا����رك، و
)'	 ا������، و!�و-� ا����ر(ا��(�:� ا�
�''(Nا��"���ة ا���)'� و؛ )ا� �Y8-أ a'N() �''(N�� �'#�#hدوات اhت ا�����
� و��A #�'� ا���Fل، !�Kإ &V� تJi

�داد ��#G /و ���� ا���� �إ��دة �و��
��20دة �Eا�	 (، وا��=� وا@�Gغ )ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن�<Gف ��اد   	
�'���P@ا �Nا���� �! �Rا��� .(  

  
إزا��>�  و
�� G<�#Jك !�آ��ت ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
	 ��Yع ا�<�!�ت ا��	 ���'� 9N(=5 ���ان ا���دة   .16

 �'�� W'�:��)2013( ��"(� l'N> ا#�>Gك !�آ��ت أنأي (!� QH اh#�س ) 2015( 
	 ا����R 10، و
�ح !��9��M n و).  ا�()��� ا��:���'� !"����ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
	 ��Yع��� ،����� ا�Y8-h �)�ع
	 آ� !

 وآE 3�a� أ�(A��h A !"��ى !� ا������ ا�Gزم �Y8-h ،)وا����'�، وا���ر�d، ا��8����تأي ( ا��F�#Jر  �<Gف
!� ) ا#�)�Nد اhوزون ���� �دل !�!�آ�n / دوJر أ!���	 18.20(آ�n /  دوJر أ!���	1.00ا����رة ب ا��"���ة ا���)'� 

����=� وا@�Gغ و
�� �3�aا  ���'�	#'��ل ����و. ا#�>Gك !�آ��ت ا�>'�روآ��رو
��روآ���ن 
	 ��Yع H�!�ت ا���� .
  .�أد-�o !"����ت ا������ ا�����E 4 –ا��F-	 و��'� ا���ول 

                                                 
9
 � 	
1991
�)a ��م . �Yع H�!�ت ا������ واE�ا !� أو����ت ا���)�آ�-9 إزا�� ا#�<�ام !�آ��ت ا����رو
��روآ���ن  ،


	 ا����� !� ا����ان ا������8 �����دة  ��ر��'� �N)'	 ا������، و!�8ر�& �G#���دة وإ��دة ا���و� r!ا�� ���� *5 . a(!و
�Rا��� dا���ر� r!ا�� �aا>� �<QY @دارة �5زات ذ�3 ا�:'� ، * ا�K���#J �� !�8ر�& اJ#���دة وإ��دة ا���و�� و�


	 أ�� ا������ و� �'R�<(دارة ا@زا�� ا�@ QY> 	
ا����ان ا#�<�ا!� ����اد ا��"�)N�ة �\وزون، و�<QY ا@زا�� ا���)'� 
 .GHف ذ�3 !� ا���ان
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��ع ا�زا������� أه�اف ����� ا��زم �ا:2–ا�	�ول ا������ ��  )*(2015و 2013 �� $�#�  ا��"!������� 

 دو'ر أ#!�%�
� �� ���
�  ��

8000   �	
 ���ي

)440 �� 
���دل 
 ���	

ا�����د 
)ا�وزون  

   ��� ��
 ��80ا 00 

  ���ي 	�
)440 �� 

���دل 
 ���	

ا�����د 
)ا�وزون  

 ��� ��
  ��5ا 000 
 	� ���ي

)275  ��	
�� ���دل 

 ���	
ا�����د 
)ا�وزون  

 �� ���  
 ��ا

1000 
 	� ���ي

)55  ��	  
�� ���دل 

 ���	
ا�����د 
)ا�وزون  

 ��� ��
  ��500ا  

 �	   
 ���ي

)27.5 
 ��	 ��

���دل 
 ���	

ا�����د 
)ا�وزون  

 ��� ��
  ��    ا

300   �	
 ���ي

)16.5 
 ��	 ��

���دل 
 ���	

ا�����د 
)ا�وزون  

 ��� ��
  ��إ

 100 

 	� ���ي
)5.5  ��	

�� ���دل 
 ���	
د ا�����

)ا�وزون  

 

 20أ�� ��   
�	����� � 

)1.1��	  �� 
���دل 	��� 

ا�����د 
) *ا�وزون  

 

 

 

 

 

�� ا-�,
 

 

 ا��!����ت 10,000 10,000 10,000 20,000 30,000 50,000 50,000 80,000
 -�ر�, �+'�& ا�%$�رك 20,000 40,000 50,000 60,000 80,000 120,000 140,000 160,000
400,000 300,000 240,000 160,000 100,000 70,000 60,000 30,000 �//��� -�ر�, ا

11,000,000 8,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 300,000 100,000 20,000  �/�9��(**)ا�$;���ة ا  
2,300,000 1,700,000 1,000,000 250,000 140,000 90,000 40,000 20,000  �<��(***)ا  

)دو'ر أ#!�%�(ا��	��ع  100,000 250,000 520,000 820,000 1,520,000 6,410,000 10,190,000 13,940,000  

   
  

�ن ا������ ا����ر إزا��� ����ى ا����ك ا��
	روآ��رو���روآ���ن (*) ����  . �2015$��ل "�م �
���2ا�$	 ا,+34 ���2��1 ه/- ا,ر+�م �'& %(**) ����2ا��1�2 ا�>;�9 و��9:2 ا��8�ب .  ���5� &6"���%���ى ا����ك ��آ2�ت ���=  

�ع ا�?	��تA+ 9� روآ��رو���روآ���ن	
  .ا��
(***)�"��5� &6� �2����� 1��
� 20و��9:2 ا��8�ب ا��1�2 ا�>;�9 آ���2 .  %�'& ه/- ا,ر+�م ا�$	 ا,+2��� 34���BCا���6>� ا D� �E� �9 ا��

�AFGH�.  
  

�J!K ��م �� HCل -$G  اFزا���$�/� أن أواABC�/D�E10  �D إدارة ا@زا�� ا��ا��روس ا�$;���دة �� -��/< -=/�   .17
��Nا����/< ا���رم ���Mم ��Lل +;�وآ�ن . ق و�/HC �� Uل ا��B!T ا@��S$�ر���R وا���اR/C، و-B+�� أو�Pع ا

X��N-  ���=��د �+ا'�G أ���ر ا���ر ه<Z ا�$�آ=�ت وزادت  ����� ��;��ا� اآ�+رو�L+روآ�K+ن C/�را�YMT ��� �$D�9 ا
��M� وK. ���\����  �+اد ا��=��� ا�=�\/S$� آ�GTا��=��� ا�=���� �;�9�ة و����� ا�E/�روآ�+رو�L+روآ�K+ن ا-;�ع ا���ض  إ

�;��Z و22 ���!��$�9ر/^ _� �T�Z �� ا���T& ا�K  ���=���� YM�� &L K ا�=��ان �ا�=����+اد ا+$!$� ، �9��ح ����5�$�دة ا
��� �$D�9�وا@���ا�� ا���9/� ا�%�وى  EM- �E/L�ا�E/�روآ�+رو�L+روآ�K+ن ��� ا��N@ت ا��&  -YMT X��N ا��=��� ا

  .ا@����د��
  

�$%$+ع و�9��ح أن   .18 �Tا�د �N��%$/_ ا�=��ان 100،000�$+�� ا��=�b ا �=;���K &J��دو@ر أ� K ��+$!$��5�$�دة ا 
 ���%$/_ و. 2015و �S�� &��� &L2013ل  	� ���ي ��f/9N أه�اف ا@20ا��& -N��ج ���R�c �� �� ��� ا �=;���K

�� Kا@C�ى ا�=��ان +$!$��5�$�دة ا X/\  �� 	� ���ي، 8،000 إ�� 20ا�E/�روآ�+رو�L+روآ�K+ن �� ���اوح h�ط إزا
 ,;�N���+$-���� �/�9�� �� آ�b �� ���دل 	��� ا�����د ا�وزون/  دو@ر أ���K 18.00&J$��ل         ا�$;���ة ا
��;=� Fزا�� ��آ=�ت و.  ا����& @��HEك ��آ=�ت ا�E/�روآ�+رو�L+روآ�K+نا�$;�+ى�K ل�N�آ$� ه+ ا

�� �K=��ان � -J+نا��J+رو�L+روآ�K+ن �B� &Lع ا����cت، +$!$��5�$�دة ا  �/=��� �\��$�ا�$�وL �T& ا���cام ا�$+ارد ا
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 �/D�E�� ..(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) ا��9��� ا��j!K &D�Eن -ABC Y//9 إدارة ا@زا�� ا
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Annex II 

 

 ا����روآ*'رو2*'روآ$0'ن .*- أ+*( )�' & %$آ"�تا!������ت ا����دة ا��� �� ��� ��ل ����� ا���ر
	 ������ إزا�
34�%.  

 


	  الثانية   المرحلة   تحويلات   بشأن   الجديدة   المناهج   تحليل   سياسات   مسائل   بشأن   المعلقة   المسائل   من   ذلك   وغير   النهائية   التواريخ   وتحديد    (34/57  المقرر )  الهيدروآلوروفلوروآربونية   المواد  
	   الخلفي
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