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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  تونس

  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع 

 (رئيسية) اليونيدو (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

(طن بقدرات استنفاد  32.7    2012 السنة: )1(المرفق جيم) (مجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 األوزون)

 

  2012 السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت  كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات  التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
االستھالك 
  القطاعي

  الخدمة التصنيع 

 0.0    0.0      123الھيدروكلوروفلوروكربون 

            124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.9       0.9   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142 الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.7    31.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 45.72  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 40.7  2010-2009لفترة  (تقدير)خط األساس

 األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ 

  المتبقي0.0 موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2016 2015 2014 (خامسا) خطة األعمال

 18.8 1.2 8.8 8.8 قدرات استنفاذ األوزون)بإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن    اليونيدو

 1,595,273 105,055 745,109 745,109  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 المشروع(سادسا) بيانات 

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 (تقديرية)

40.7 
         

36.6 36.6 36.6 36.6                          0            

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
  بقدرات استنفاذ األوزون)

  

40.7 36.6 36.6 36.6 36.6                           0           

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

596,575  928,2930 193,328 0              1,718,196       

 120,272               0 13,532 0 64,980 41,760  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف 
المشروع المطلوبة من 

حيث المبدأ (دوالر 

596,575                       
   

928,293 0 193,328 0               1,718,196 
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  أمريكي)

إجمالي تكاليف الدعم 
المطلوبة من حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

41,760                     64,980 0 13,532 0              120,272 

إجمالي التمويل 
المطلوب من حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

638,335                    993,273 0 206,860 0              1,838,468 

 

  )2014(سابعا) طلب التمويل للشريحة األولى (

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

 41,760 596,575  اليونيدو

 

  ) كما ھو ُمبين أعاله2014الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  فرادينينظر فيه بشكل إ  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

 

قدمت اليونيدو، باعتبارھا الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن حكومة تونس، إلى االجتماع الثاني والسبعين   .1
 HPMPللجنة التنفيذية شريحة أولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة دو  5,011,264إجمالية، على النحو الذي قدمت به أصال، تبلغ  بتكلفة
. وتغطي ھذه الخطوة إستراتيجيات HPMPمن خطة دوالرا أمريكيا لتنفيذ المرحلة األولى  350,788البالغة 

  على النحو الذي قدمت به أصال.، 2020في المائة بحلول عام  35وأنشطة لتخفيض استھالك ھذه المواد بنسبة 

الرا أمريكيا دو 2,056,950ريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة خالل ھذا االجتماع وتبلغ تكلفة الش  .2
  الرا أمريكيا لليونيدو.دو 143,987البالغة زائدا تكاليف دعم الوكالة 

  خلفية

نسمة، على جميع تعديالت بروتوكول  مليون 10,673,800صّدقت تونس، التي يبلغ عدد سكانھا   3.
  مونتريال.

  المواد المستنفذة لألوزون واإلطار التنظيميسياسة 

الوحدة وأنشئت   .(NOU)شغيل الوحدة الوطنية لألوزون ، قدم التمويل من أجل إنشاء وت1992منذ عام   .4
وتعتبر  ، برعاية وزارة التجھيزات والبيئة.(ANPE)الوطنية لألوزون في إطار الوكالة الوطنية لحماية البيئة 

لحماية البيئة السلطة المركزية التي تتولى صياغة السياسة البيئية وموقف البلد فيما يخص الوكالة الوطنية 
وقامت الحكومة التونسية بتنفيذ رقابة صارمة على  المفاوضات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف.

سنّت لوائح لمراقبة الواردات  ،1999ومنذ عام  المواد المستنفدة لألوزون بواسطة ھيكل تشريعاتھا الوطنية.
والصادرات واستعمال المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك إنشاء نظام تراخيص للمواد المستنفدة لألوزون. 

عليھا بروتوكول  من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي نصّ  وأنشئ نظام حصص للوفاء بالجداول الزمنية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. مونتريال، بما في ذلك المواد

  الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعياستھالك المواد 

في تونس مستوردة. وال ينتج البلد أي مواد  جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة  .5
خط األساس ھيدروكلوروفلوروكربونية ولم يسجل الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون. وتعتبر نسبة 

طن بقدرات استنفاد األوزون تم حسابھا  40.7التي تحدد االمتثال  الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كمية استھالك  1. ويبين الجدول 7بموجب المادة  2010و 2009بناء على كمية االستھالك المبلغة في عامي 

 لةالمشاريع المؤھ فضالً عن البيانات المتعلقة باستعمال 2012و 2007المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 
  ليوالت السابقة الخلط المستوردة.والمتضمن في الب ب141لھيدروكلوروفلوروكربون ل
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)7بالنسبة الھيدروكلوروفلوروكربون المستورد (المادةاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . 1الجدول   

 خط األساس
(باألطنان المترية) االستھالك  المادة 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 

709.34 
577.25 599.53 624.84 793.87 626.64 421.15

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

14.57 
8.46 8.46 23.50 5.64 54.10 73.87

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141

0.55 
0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب142

0.11 
0.00 0.00 0.21 0.00 1.04 1.64

الھيدروكلوروفلوروكربون
124 

724.58 585.71 607.99 694.65 799.51 681.78 496.66  المجموع الفرعي
 
 
 
 

146.73** 74.72 126.96 187.20 212.73 173.55 53.92

الھيدروكلوروفلوروكربو
ب المتضمن في 141ن 

البوليوالت السابقة الخلط 

 * المستوردة

871.31 660.43 734.95 836.85 1012.24 855.33 550.58  المجموع

39.01 
31.75 32.97 34.37 43.66 34.47 23.16

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22

1.61 
0.93 0.93 2.59 0.62 5.95 8.13

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب141

0.04 
0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب142

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04

الھيدروكلوروفلوروكربون
124

40.65 32.68 33.90 37.03 44.28 40.44 31.33 المجموع الفرعي
 
 
 

16.14** 8.22 13.97 20.59 23.40 19.09 5.93

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب المتضمن في 141

البوليوالت السابقة الخلط 
ةالمستورد  *

56.79 40.90 47.87 57.62 67.68 59.53 37.26 المجموع
 7ال تعتبر كنسبة استھالك ولم يبلغ عنھا بموجب المادة   *

 2009-2007يتم حساب الكمية باستعمال متوسط االستھالك للفترة  **

 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. أغلب نسبة الستھالك   22الھيدروكلوروفلوروكربون يمثل   .6
وتستعمل ھذه المواد بشكل رئيسي في صناعة التبريد وأجھزة تكييف الھواء فضالً عن مجال الخدمة. وال يستعمل 

إال في قطاع المذيبات. ويستعمل   7ب المبلغ عن نسبة استھالكه بموجب المادة 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط في  النفخ الرغوي. ب142وكربون الھيدروكلوروفلور

 

  
في المائة. وحدث ھذا االنخفاض في  16.4بنسبة  2010وعام  2009انخفضت كمية االستھالك ما بين عام و  .7

في  8.4السنة التي سبقت االضطرابات االجتماعية واالختالل في النشاط االقتصادي. وانخفض االستھالك أيضاً بنسبة 
لعدم االستقرار السياسي في البلد. وفيما يخص  تباطؤ االقتصادي نتيجةبسبب ال 2011و 2010المائة ما بين عام 

 الشديد إلى، يعزى االنخفاض ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة141الھيدروكلوروفلوروكربون 
والتي توقفت عن استعمال البوليوالت السابقة الخلط.  2011انخفاض قدرة إنتاج أحد أكبر منشئآت الرغاوي في عام 

 وروفلوروكربونية.الھيدروكلالقطاعي للمواد  أسفله التوزيع 2ويعرض الجدول 
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  )2012الھيدروكلوروفلوروكربونية (. التوزيع القطاعي الستھالك المواد 2الجدول 

عالمجمو النسبة المئوية % الھيدروكلوروفلوروكربو 
ب141ن   

22الھيدروكلوروفلوروكربون   القطاع 

باألطنان المترية                            
تصنيع تكييف الھواء  98.78 0.00 98.78 12.2

تصنيع التبريد 22.78 0.00 22.78 3.2
البوليوريتان *رغاوي 0.00 74.72 74.72 9.3
المذيبات 0.00 12.22 12.22 1.5

الخدمة 587.87 0.00 587.87 73.8
 المجموع الفرعي( بالطن المتري) 709.42 86.94 796.37 100

قدرات استنفاد األوزون (باألطنان)                                              
تصنيع تكييف الھواء 5.43 0.00 5.43 11.2

تصنيع التبريد 1.25 0.00 1.25 2.6
*رغاوي البوليوريتان 0.00 8.22 8.22 16.9

المذيبات 0.00 1.34 1.34 2.8
الخدمة 32.33 0.00 32.33 66.5
المجموع ( قدرات استنفاد األوزون  39.01 9.56 48.57 100

باألطنان)
 المستورد من البوليوالت السابقة الخلط*  

 
  قطاع التبريد وتصنيع تكييف الھواء

 تكييف ھواء الغرف صانعو

بمتوسط إنتاج مبلغ عنه  2012وحدة في عام  165,000أنتج القطاع الفرعي لتصنيع تكييف الھواء حوالي   .8
. ويتركز ھذا اإلنتاج في 2011إلى  2007وحدة سنويا في الفترة الممتدة من عام  200,000و 50,000يتراوح ما بين 

غير المجمعة بالكامل في عملية اإلنتاج. وتوقف مشروعان كليأ عن  مشروعاً، أغلبھا يستعمل ما يسمى بالمعدات 18
 لھذا التطبيق 22النسبة الكلية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون . وتقدر 22الھيدروكلوروفلوروكربون إنتاج وحدات 

طنا مترياً للمشروع الواحد. واستعمل أكبر مستھلك من بين ھذه  6.12طنا مترياً بمتوسط استھالك يبلغ  98.78
  طنا مترياً. 0.80طنا مترياً، في حين استعمل أصغر مستھلك  33.07المشاريع 

  ارية والصناعيةصانعو معدات التبريد التج

في ھذا القطاع على خمسة مشاريع تُصنع غرف التبريد،  22ويقتصر استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون   .9
الخزانات الزجاجية الُمبِردة ويصنع مشروع آخر الصناديق المبردة للشاحنات. وبلغ مجموع حيث يصنع أحد المشاريع 

، حيث استعمل أكبر 2012طنا مترياً في عام  22.78ع الفرعي لھذا القطا 22استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
  طنا مترياً. 0.07طنا مترياً ، في حين استعمل أصغر مشروع  15.27مشروع 

  قطاع الرغاوي

سوق صنع األلواح المرنة حيث تحولت المشاريع في يھيمن على قطاع الرغاوي من حيث حجم اإلنتاج   .10
مؤسسة من المؤسسات الصغيرة  29إلى ثاني أكسيد الكربون. وھناك  11الماضي من تكنولوجيا الكلوروفلوروكربون 

ب. وتصنع ھذه 141الھيدروكلوروفلوروكربون والمتوسطة للرغاوي تستعمل البوليوالت السابقة الخلط التي تتضمن 
األلواح ومواد التبريد العازلة والرغاوي لصنع ومر وطمرشحات اإلالسجموعة من المنتجات بما في ذلك المؤسسات  م

األلواح المرنة والمسكوكة. وتشتري ھذه المؤسسات التصنيعية البوليوالت السابقة الخلط المستوردة مباشرة أو عن 
 اه:أدن 3طريق التجار. ويرد موجز الستھالك ھذه المشاريع في الجدول 
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 ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141الھيدروكلوروفلوروكربون . استھالك 3الجدول 

ب141الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك (باألطنان المترية من   
متوسط االستھالك عام  الشركات

2007 - 2009   
2012 2011 2010 2009 2008 2007 

بقدرات 
استنفاد 
 األوزون

المتريالطن   

 

4.60* 41.78* 44.54 40.48 52.83 48.71 40.91 35.66 عشرة مشاريع لم يسبق أن 
ساعدھا الصندوق المتعدد 

األطراف

0.43* 3.94* 25.33 3.18 3.74 3.16 4.43 4.25 أحد عشر مشروعا تم تحويلھا 
في المرحلة الثانية

0.57 5.17 4.85 8.34 6.18 6.23 6.98 2.32 قاما ببداية العمليات مشروعان 
2007بعد أيلول/سبتمبر 

10.54 95.85 0 75 124.46 154.63 121.23 11.70 ستة مشاريع توقفت عن 
 استخدام

الھيدروكلوروفلوروكربو
ب ابتداء من عام 141ن 

2012
16.14 146.74 4.85 8.34 6.18 6.23 6.98 2.32 مجموع االستھالك

 61/47ھذه المشاريع تماشيا مع المقرر ليس مؤھال للتمويل إال استھالك  *
  

  قطاع المذيبات

كمادة مذيبة. ويستعمله أحد  بالجملة  ب141يوجد مشروعان بتونس يستعمالن الھيدروكلوروفلوروكربون   .11 
كزيوت سيليكون مذيبة وكعامل تنظيف في مجال إنتاج اإلبر لألغراض الطبية، في حين يستعملھا المشروع المشاريع 

العربات. وبلغ مجموع استھالك خر لتنظيف دوائر التبريد غالباً خالل تشغيل معدات تكييف الھواء المتنقلة على متن اآل
  .2012طنا مترياً  في عام  12.22ب لھذين المذيبين 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  قطاعي التبريد وخدمة تكييف الھواء

في المائة من  81.1، حيث يمثل  22الھيدروكلوروفلوروكربونطنا مترياً من  587.87يستھلك قطاع الخدمات   .12
الرسمي (المتمثلة في محالت الخدمة الكبيرة واألكثر  القطاع خط أساس االستھالك. وتنقسم خدمة التبريد إلى خدمات

لصغيرة جداً تتمثل في أغلب األحيان في خدمة عامل تقني (المتمثلة في المحالت اخدمات القطاع غير الرسمي تنظيماً) و
ورشة عمل  170تقني يتوزعون على أكثر من  3،800. ويوجد في القطاعين ما مجموعه  يعتبر ھو المالك للمحل)

وتسعة مراكز والعديد من محالت الخدمة الصغيرة. وأبلغت ورشات العمل الكبرى عن نسبة استھالك للمواد 
طنا متريا سنوياً، بينما تبين الورشات الصغيرة نسبة استھالك تتراوح ما بين  1لوروكربونية تتجاوز الھيدروكلوروف

. وال تتوفر العديد من المحالت الصغيرة على 22طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 1كيلوغرام إلى  100
متوافرة في الوقت  دة وليس ھناك مھاراتكاشفات التسرب أو آالت التنظيف. وتعتبر عملية استعادة التبريد جد محدو

  الحالي لمعالجة المواد القابلة لالشتعال.

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنبؤ باستھالك 

في تونس بناء  2020 – 2014المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفترة التنبؤ باستھالك  4يعرض الجدول   .13
على معدل نمو سنوي يقدر بخمسة في المائة. ويأخذ التنبؤ في االعتبار كون مؤشرات االقتصاد الكلي في البلد أظھرت 

ھالك المواد . وأظھر است2014؛ ويتوقع أن يتحقق معدل نمو مماثل خالل عام 2013و 2012بعض النمو خالل عامي 
الھيدروكلوروفلوروكربونية اتجاه نمو مماثل من خالل مؤشرات االقتصاد الكلي للبلد ولذلك استعمل معدل النمو السنوي 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.باستھالك المقدر بخمسة في المائة للتنبؤ 
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 2020 – 2014ربونية لفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكالتنبؤ باستھالك . 4الجدول 
  االستھالك (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)

 المواد 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7.06 6.59 6.16 5.76 5.38 5.03 الھيدروكلوروفلوروكربون   4.76
 للتصنيع 22

43.90 41.03 38.34 35.83 33.49 31.30  22الھيدروكلوروفلوروكربون  29.58
 للخدمات

1.49 1.40 1.30 1.22 1.14 1.06 ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 1.01
الخالص

11.60 10.84 10.13 9.47 8.85 8.27 ب المتضمن 141- الھيدروكلوروفلوروكربون 7.82
في البوليوالت السابقة الخلط 

52.45 49.02 45.81 42.81 40.01 37.39 السابقة المجموع (بدون البوليوالت  35.34
الخلط)

المجموع 43.16 45.67 48.86 52.28 55.94 59.86 64.05

 
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية إزالة المواد 

  

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المقدم كمية إ.    يتوقع أن تخفض المرحلة األولى لخطة 14
 14.24(يعني التخفيض المقترح لما يبلغ  2020في المائة في عام  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة استھالك المواد 

ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون). وجرى إدراج إزالة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطنا بقدرات استنفاد األوزون 
سيتم التأكيد  ،2020 – 2014األولى أيضاً. وخالل الفترة المتضمن في  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة في المرحلة 

السياساتية والتنظيمية، وتقديم المساعدة التقنية لسلطات الجمارك وقطاع الخدمات. وباإلضافة إلى  تعزيز الجوانبعلى 
استثمار ذلك، سيتم القيام بالمرحلة الثانية للبرنامج الوطني الستصالح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وستنفذ مشاريع 

  ريد في القطاعات التجارية.شاملة لتصنيع معدات تكييف الھواء السكنية وخدمات التب

  وتقترح األنشطة التالية لتنفذ كجزء من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  .15

ب السائب المستعمل كمادة  141وضع مشاريع استثمار إلزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون (أ)  
  مذيبة في مشروعين؛

  من قطاع التصنيع عن طريق ما يلي: 22دروكلوروفلوروكربون إزالة الھي  (ب) 

  مشروعا إلى مشاريع لتصنيع معدات تكييف الھواء السكنية؛ 16تحويل   )1(

  تقديم المساعدة التقنية لسبعة مشاريع في قطاع التصنيع/جمع غرف التبريد؛  )2(

  في قطاع الخدمات، أي: 22ربون أنشطة المساعدة التقنية إلزالة استعمال الھيدروكلوروفلوروك (ج) 

  دعم سلطات الجمارك من خالل تعزيز قدرات تحديد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ) 1( 

وضع برنامج وطني الستصالح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بھدف تخفيض  الطلب   )2(
  على استھالك                

  الخالص.  22الھيدروكلوروفلوروكربون          

  عن طريق ما يلي:ب من البوليوالت السابقة الخلط المستوردة  141إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (د) 

ومشروعين  (PU)مشاريع (مشروع إلنتاج األلواح بواسطة رغوة البوليوريتان  3تحويل   ) 1(
  ومر)؛إلنتاج المرشحات   بواسطة رغوة اإلالسط

  مؤسسة من المؤسسات الصغيرة الحجم؛ 21تقديم المساعدة التقنية ل   (2)
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المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى الجمارك بھدف تسجيل تعزيز قدرات تحديد   ) 3( 
  ب؛ و 141للھيدروكلوروفلوروكربون الواردات من البوليوالت السابقة الخلط المتضمنة 

  إدارة المشاريع ورصدھا  )ھ(

 التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 5,011,264 .  تقدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يبلغ 16
 .5دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 

  
 . التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس5الجدول 

  الميزانية (بالدوالر األمريكي) 

المجموع 
 الفرعي

 النشاط/المشروع 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

برنامج دعم السياسة والتنظيم 30،000 30،000 20،000 20،000 20،000 20،000 20،000 160،000  1
ب السائب 141الھيدروكلوروفلوروكربونمشاريع استثمار إلزالة استھالك   2

 193،000    133،000 60،000 شركة تصنيع المستحضرات 
(سوفاب ) الصيدلية  (SOFAP)

1.2

 77،000    20،000 57،000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية 
التونسية

2.2

ب المتضمن في البوليوالت السابقة للخلط في ثالثة مشاريع 141الھيدروكلوروفلوروكربونمشاريع استثمار إلزالة استھالك   3

 370،550    70،550 300،000 Le Panneau شركة لوبانو  1.3
 510،900    60،900 450،000 شركة مصفاة لمعدات الرشح 

وشركة غيف  لمعدات الرشح    
GIF تونس 

2.3

 210،000   105،000 105،000 برنامج المساعدة التقنية في 
قطاع الرغاوي لتخفيض 

استھالك 
 141الھيدروكلوروفلوروكربون

ب المتضمن في البوليوالت 
السابقة للخلط المستوردة في 

مشروعاً  21

4

 1،799،814   349،963 612،435 787،416 25،000 25،000 مشروع استثمار شامل 
لتخفيض استھالك 

الھيدروكلوروفلوروكربون   
مشروعاً في مجال  16في  22

تصنيع معدات تكييف الھواء 
 السكنية

5

المساعدة التقنية لتخفيض   57،000  35،000 92،000 
استھالك 

    الھيدروكلوروفلوروكربون
في سبعة مشاريع في  22

 التصنيع/جمع غرف التبريد

6

 7 في قطاع الخدمة 22الھيدروكلوروفلوروكربون لتخفيض استھالك المساعدة التقنية  

 105،000 10،000 10،000 15،000 15،000 15،000 20،000 20،000 إنشاء إطار مالئم 1.7

 415،000   103،750 103،750 103،750 103،750 أنشطة االستثمار 2.7

 295،000  73،750 73،750 73،750 73،750 تدريب التقنيين 3.7
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  الميزانية (بالدوالر األمريكي) 

المجموع 
 الفرعي

 النشاط/المشروع 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 335،000    167،500 167،500 تطوير برنامج وطني 
المواد الستصالح 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

8

 9 المساعدة التقنية لمسؤولي الجمارك 

 75،000  25000  25000 25000 التدريب 1.9

 23،000    23،000 التزويد بمجموعات التحديد 2.9

 350،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 إدارة المشروع ومراجعة 
الحسابات

10

 5،011،264 115،000 585،713 979،935 1،273،666 254،300 841،400 961،250 المجموع الفرعي
  

 تعليقات األمانة وتوصياتھا
  التعليقـات

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس في سياق المبادئ التوجيھية إلعداد خطط استعرضت األمانة   .17
HPMP   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المتفق عليه خالل )، ومعايير تمويل إزالة 54/39(المقرر

)، والمقررات الالحقة بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة األعمال 60/44االجتماع الستين (المقرر 
  .2016 -  2014للصندوق المتعدد األطراف في الفترة 

   (NOPP)إزالة الـكلوروفلوروكربون  ةتنفيذ الخطة  الوطنية إلدار

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون طلبت األمانة تحديث المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ   .18
NOPP    68وتم نقلھا الحقا لتنفيذھا من قبل اليونيدو في االجتماع  49التي وافق على تنفيذھا مسبقا البنك الدولي في االجتماع ،

(ب) حيث أدرجت تونس في قائمة  71/11. وطُلب تحديث المعلومات في سياق المقرر 2014واالنتھاء منه في آذار/مارس 
وأنه ينبغي ترجع المشاريع األرصدة غير  مالية إضافيةأنه ال ينبغي تحمل التزامات ية المشاريع التي قررت فيھا اللجنة التنفيذ

إلكمال المدفوعات.  2014. وأعطيت لليونيدو مھلة حتى آذار/مارس  2014المستعملة إلى الصندوق المتعدد األطراف بنھاية عام 
المستنفدة لألوزون كان استكمال تقديم العروض إلنشاء مركزين  للخطة الوطنية إلزالة الموادأن اإلنجاز الرئيسي  وأبلغت اليونيدو

ورشات أعمال رئيسية للخدمة. وسيبلغ عن األرصدة المتبقية بعد ھذه  20األدوات والمعدات فيما يخص  وتقديم لالستصالح
  .األنشطة ضمن التقرير المرحلي لليونيدو وإعادتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف على نحو ما طُلب

، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، نيابة عن الحكومة التونسية، رسالة رسمية 63/17وتماشيا مع المقرر   .19
المواد تؤكد أن تونس لديھا نظام تراخيص وحصص نافذ خاص باستيراد/تصدير وإعادة تصدير وانتقال 

. وقامت وزارة الطاقة والتنمية وحماية البيئة أيضاً بإدخال تدابير إضافية مثل إصدار رخص للشحن  الھيدروكلوروفلوروكربونية
على المكان الذي أصدرت فيه ومراجعة بيانات االستيراد والتصدير مع إدارة الجمارك بشكل فصلي.  ذات مدة صالحية محدودة
  ح بھا بموجب بروتوكول مونتريال.مع كمية االستھالك المسمو تماشيا 2014وُوضعت الحصص لعام 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية للتخفيض المجمع الستھالك 

للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس للمواد وضعت الحكومة التونسية كنقطة بداية لتخفيضھا المجمع   .20
من  2009و 2007األوزون، زائد متوسط عامي طن بقدرات استنفاد  40.70الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

طن بقدرات  16.14ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي تم حسابھا بكمية  141الھيدروكلوروفلوروكربون
  طن بقدرات استنفاد األوزون. 56.84وھو ينتج مجموع  استنفاد األوزون،

ب المتضمن في  141المقدمة بخصوص الھيدروكلوروفلوروكربون الحظت األمانة، عند استعراضھا للبيانات  21.
مشاريع على استھالك مؤھل تماشيا مع المقرر  10مشروعا، تتوفر فقط  29البوليوالت السابقة الخلط المستوردة، أنه من بين 

ن أجل تحويله، مشروعا على التمويل بموجب عملية إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربون م 11. في حين سبق أن حصل 61/47
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مشاريع عن استعمال  6وتوقفت  2007بينما ھناك مشروعان ليس مؤھلين للتمويل ألنھما بدأا أعمالھما بعد أيلول/سبتمبر 
. وبناء على ھذا، تم تعديل 2012لمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة منذ عام  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  5.02ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة إلى نسبة  141وروفلوروكربونمتوسط استعمال الھيدروكل

 طن بقدرات استنفاد األوزون. 45.72بقدرات استنفاد األوزون، مما نتج عنه نقطة بداية نھائية بلغت 

نسبة استھالكھا للمواد ، أن تخفض non-LVC من البلدان المستھلكة لحجم كبيرتتوقع تونس، باعتبارھا بلداً   .22
 10وتخفيضھا بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى تحقق تجميد استھالكھا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

. وتتوخى المرحلة األولى من  الخطة  الوطنية إلدارة إزالة الـكلوروفلوروكربون المقدمة إزالة ھذه 2015في المائة في عام 
، ولذلك بعد مناقشة إضافية قامت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بتعديل ھذه 2020في المائة حتى عام  35نسبة المواد ب

إلى  2014ومن شأن التغيير في المرحلة األولى للتنفيذ ليشمل الفترة الممتدة من عام   النسبة  لتكون ضمن المبادئ التوجيھية.
متينة ستسمح للبلد بتحقيق  تحتية في المائة  وكذلك أن يتيح بنيات 10ستھالك إلى فيض نسبة االأن يسمح لتونس بالوفاء بتخ 2018

  .2020في المائة المحددة في ھدف االمتثال لعام  35

وبناء على المناقشات وعلى االتفاق مع الحكومة، اقترحت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تركز أنشطة   .23
  ى على العناصر التالية:المرحلة األول

  أنشطة في قطاع خدمة التبريد لتشمل:  (أ)  

تدابير سياساتية تساھم في خفض معدل نمو استعمال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن استھالك  ) 1( 
  الخدمة؛

  قدرات تحديد مواد استنفاد األوزون على مستوى الجمارك؛  تحسين مستوى ) 2( 

  ب كمادة مذيبة في مشروعين؛ 141استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  (ب) 

في مجموعة أربعة مشاريع ضمن القطاع الفرعي لتصنيع تكييف   22إزالة  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  (ج)
  الھواء في الغرف؛ و

  إدارة المشروع ورصده (د) 

 المسائل التقنية

  قطاع الرغاوي

ب المتضمن  141الھيدروكلوروفلوروكربونناقشت األمانة مع اليونيدو مسألة تأجيل تنفيذ تحويل المشاريع المستعملة   .24
في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة لتسمح للبلد بالتركيز على تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة 

ونتريال. وعالوة على ذلك، كان ھناك عدد من المسائل العالقة المتصلة بالتكنولوجيا لتحقيق االمتثال ألھداف بروتوكول م
المختارة والتكاليف وكذلك االستراتيجية اإلجمالية للقطاع التي تحتاج عمال إضافياً. واعترفت اليونيدو بإمكانية وجود خيارات 

  اتفقت بتأجيل ھذه المشاريع إلى المرحلة الثانية.فعالة من حيث التكلفة في قطاع الرغاوي ولذلك أخرى من أجل حلول 

  قطاع خدمة التبريد

ونُوقشت مسألة استفادة برنامج استصالح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، الذي يمثل جزءا كبيراً  من برنامج قطاع   .25
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة الخدمة في المرحلة األولى، من تجربة مركزين لالستصالح تم إنشاؤھما حالياً كجزء من 

تأجيله إلى المرحلة الثانية، إذا ظھرت الحاجة إلى إنشاء مرافق إضافية. وترى األمانة أيضاً أن األنشطة  لألوزون  ولذلك  يمكن
الموجودة في قطاع الخدمة ينبغي أن تركز على تقديم مزيد من التدريب واألدوات لورشات أعمال الخدمة الصغرى. ونُوقشت 

لخاصة بتقنيي التبريد ومسؤولي الجمارك وكذلك الموضوعات التي وعدد األدوات وعدد ورشات العمل ا نوعأيضاً تفاصيل 
  الغازات القابلة لاللتھاب). يجب إدراجھا في الدورات التدريبية (أي قضايا السالمة المتصلة باستعمال
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ية وبعد مناقشات إضافية، اتفق على أن يركز قطاع خدمة التبريد على األنشطة التي ھي مزيج من المساعدة التقن   .26
وتدابير السياسة وتحسين قدرات تحديد مسؤولي الجمارك للمواد المستنفدة لألوزون والتدريب على تعزيز أفضل الممارسات في 

بقدرات استنفاد األوزون  22الھيدروكلوروفلوروكربون طن من 4.89مجال خدمة التبريد لصالح التقنيين إلزالة مجموع يبلغ 
 .طن متري) 88.9(
  

 بريدقطاع تصنيع الت
  

مشروعاً في قطاع تصنيع معدات تكييف  16تحويل   خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتضمنت  .27
. وبعد مناقشات قدمت اليونيدو نشاطا 2020إلى  2017أ من عام 410الھيدروكلوروفلوروكربونالھواء السكنية إلى تكنولوجيا 

) أو البروبان كبدائل. HFC-32 HFOھيدروفليور أولفين ( 32ھيدروفلوروكربون باستعمالمعدال للمشاريع األربع الكبيرة 
أدناه بيانات خاصة  6ويعرض الجدول  وفي ھذا السياق، من المھم مالحظة أن جميع البدائل المدروسة ھي مواد قابلة لاللتھاب.

  ملوكة محلياً.مشاريع م 4عن 
  

  المشروع الشامل للتحويل في القطاع الفرعي لتكييف الھواء في الغرف. المشاريع المتضمنة في 6الجدول 

 
قدرة الوحدات (طن متري) 22الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

عدد 
الوحدات 
المصنعة 

)2012(  

المشروع

2013 2012 2011 2010 إلى 
(كيلووات)

من 
(كيلووات)

شركة  28،630 2.5 7.0 25.0 28.0 28.0 42.0
إلكتروستار

حاشيشا  19،925 2.3 6.9 37.5 25.0 18.8 18.8
ھايغ وورلد 

وايد
الشركة  11،500 0.6 6.5 11.1 8.0 8.3 9.5

الصناعية 
اميغ

شركة  8،060 2.7 7.3 28.8 7.0 5.0 9.0
أفريفزيون

المجموع 68،115 0.6 7.3 102.4 68.0 60.1 79.3

  
ويعتبر اختيار بدائل للمشاريع األربعة التي ستحصل على المساعدة بموجب النھج المعدل أمراً محدوداً ألنھا كلھا   .28

لتصنع مكيفات ھواء الغرف؛ وبغية اعتماد خيار تكنولوجي نھائي ذي مغزى؛ ينبغي تأكيد  معة بالكاملمجعدات غير متستعمل 
ت ال تتوفر أي تكنولوجيا من التكنولوجيات الثالث المشار إليھا كمعدات غير توافر ھذه المعدات. ورغم ذلك، حتى ھذا الوق

ه في حالة توافر معدات غير مجمعة بالكامل للعديد من التكنولوجيات، اتفقت الجھات مجمعة بالكامل. وأخبرت اليونيدو أيضاً أن
 ي منخفض إلنتاجھا.إمكانية احترار عالمالمصنعة على إعطاء األولوية العتماد تكنولوجيات ذات 

  
بتكلفة معقولة، تبين أن ھي أي مادة مقترحة أن وقدمت اليونيدو تكاليف أنشطة التحويل األربعة. وبينما وجدت األمانة   .29

بعمليات اإلنتاج الكبيرة الحجم كما قُورنت بالمشاريع األربعة التي تم تحويلھا. وعقب المناقشة التقنية،  تتصلعددا من المواد 
أن معدات التصنيع المتوفرة حاليا في السوق الدولية، بالخصوص كاشف تسرب الھيليوم ومعدات الحمل، ھي بنصحت اليونيدو 

الكبيرة. وبعد مناقشات إضافية بشأن استعمال عمليات ومعدات  متوافرة فقط في تشكيالت وعمليات مناسبة لجھات التصنيع
معدات ذات حجم فإن  ،ية تحويل أكثر مناسبة واستدامة وفعالة من حيث التكلفةتؤدي إلى عمل رغم أنھامبسطة في التصنيع، 

 غير متوفرة حاليا. صغير وتجارب حول كيفية إدماجھا ضمن مفھوم للسالمة من أجل اإلنتاج
  

في ويتطلب عدم توفر معدات غير مجمعة بالكامل في السوق، أن تبدأ عمليات تحويل القطاع الفرعي لتكييف الھواء  .30
. وحتى اآلن، يجب القيام بعمل تحضيري للسماح بالتنفيذ الفوري كلما تم تحديد التكنولوجيا. وتعتبر 2016الغرف في عام 

ھي المؤسسات المنتجة األربع الكبيرة التي ستمھد الطريق للسوق التي ستباشربدائل التنمية  المشاريع المدرجة في المرحلة األولى
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. ومن ثم ستؤخر الموافقة على النشاط في المرحلة الثانية ليس فقط تحويل المشاريع األربعة 22ھيدروفلوروكربونالمستدامة لل
تحويل مجمل قطاع التصنيع إلى تكنولوجيا ذات إمكانية احترار  ولكن أيضا الجھات المصنعة المتبقية التي ستؤثر على نجاح

يدو، مع مراعاة الوضع الحالي لتكنولوجيا تصنيع معدات تكييف الھواء للغرف عالمي منخفض. ورغم ذلك، اتفقت األمانة واليون
في االتفاق يسمح  فقط، على إدراج بند 2016ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض وكذلك كون أنشطة التحويل ستبدأ في عام 

قة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتجاه يسمح المتعل بتعديل التكاليف الموافق عليھا للتحويل إذا تقدمت تكنولوجيا التصنيع
غازات التبريد المحملة بغازات التبريد بتحويل المشاريع بتكلفة فعالة، على الخصوص توافر المعدات الخاصة بكشف التسرب و

 القابلة لاللتھاب.
  

في سبعة  22وروكربونھيدروفلويشمل العرض األصلي أيضا نشاط للمساعدة التقنية من أجل تخفيض استھالك ال  .31
مشاريع لتصنيع وتجميع غرف التبريد. وأشارت األمانة أنه من أجل السماح بالتقييم سواء كان المستفيدون يصنعون المعدات أو 

وتوحي المعلومات المتاحة في العرض األصلي  يجب تقديم مزيد من المعلومات بشكل كبير.يضعونھا أو يحملونھا إلى الموقع، 
بأن المشاريع يمكن أال توافق التعريف الخاص بقطاع التصنيع. وفي أعقاب ھذه المناقشات، قررت اليونيدو إزالة الطلب من أجل 

  إعادته مرة أخرى خالل المرحلة الثانية لخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
  

 تقطاع المذيبا
  

في المائة من خط أساس االستھالك  4ب المحددة لقطاع المذيبات تقريباً  141ھيدروفلوروكربونوتعتبر نسبة استھالك ال  .32
في البلد. ويعتبر تحويل المشروعين في قطاع المذيبات ھو العملية الوحيدة التي يمكن القيام بھا فوراً والتي لھا تأثير مھم على 

المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط  األن قطاع الرغاوي يستعمل كلوروفلوروكربونية للبلد، استھالك المواد الھيدرو
معدات غير  المستوردة، ومن ثم غير مناشبة لالمتثال، بينما قطاع تصنيع تكييف الھواء في الغرف ال يمكن تحويله نظرا لغياب

. وباإلضافة إلى ذلك، تدعم الخاصيات المسببة لالنبعاث بشكل كبير مجمعة بالكامل في التكنولوجيات البديلة المناسبة
 لتطبيقات ھذه المذيبات اإلجراءات الفورية لتحويلھا.ب 141ھيدروفلوروكربونل
  

للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عددا من األنشطة المھمة والتكاليف المتصلة بھا وتنبأ مشروع المقترح األصلي  . 33
بأنه  دوالر أمريكي /كيلوغرام. ونصحت األمانة اليونيدو 18.68دوالرا أمريكيا تقريبا وفعالية التكلفة قدرھا  77،000بلغ التي ت

فعالية الكلفة ب في قطاع خدمة التبريد لتنظيف دوائر التبريد، وتم تطبيق  141ھيدروفلوروكربونفي جميع الحاالت يستعمل ال
دوالرا أمريكيا/كيلوغرام. وبشكل خاص، تم االتفاق على نفس فعالية التكلفة بالنسبة لنشاط مماثل للغاية في  4.50التي بلغت 

تكلفة ھذا النشاط المغرب، تمت الموافقة عليه خالل االجتماع الخامس والستين. وبناء على ھذه النصيحة، قبلت اليونيدو بتخفيض 
 طن متري. 3.76دوالرا أمريكياً يعادل نسبة استھالك تبلغ  16,920يبلغ إلى مستوى 

  
ً مع  .34  193،000، بمستوى تكلفة يبلغ  SOFAPالمواد الكيميائية مشروع لشركة صنع  اليونيدو بتفصيل ونُوقش أيضا

متخصصة لتطبيق زيت . ويستعمل المصنع معدات دوالر أمريكي/كيلوغرام 22.80دوالرا أمريكيا وفعالية تكلفة تعادل 
 HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لاو   ب 141ھيدروفلوروكربونلالسيليكون في صنع اإلبر الطبية. ويعتبر ا

بناء على نصيحة من اليونيدو، وينظر المشروع في استعمال وحاليا  المذيبات الوحيدة التي يوصي بھا منتج صناعة المعدات. 
حالياً، نصحت اليونيدو   HFO، غير أن  مصنع المعدات ال يوصي باستعمال الھيدروفلوريوأوفلين  HFOين الھيدروفلوريوأوفل

بأن سوفاب ترغب في استعمال الھيدروفلوريوأوفلين إذا قام مصنع المعدات بوضع ھذه المادة في قائمة البدائل الممكنة 
  ب. 141ھيدروفلوروكربونلا
  

في المائة من استھالك  10ويتوخى ھذا النشاط تخفيض كمية المذيبات المستعملة بنسبة أقل من  .35
ب باستخدام نظم إلعادة حجز المذيبات وتنظيفھا. وبينما يتنبأ النشاط بشراء مخزون من المذيبات  141ھيدروفلوروكربونال

دوالرا أمريكيا  133،000على مستوى تكاليف مخفضة تبلغ  الجديدة، لم تطلب تكاليف تشغيل إضافية. اتفقت األمانة واليونيدو
.  HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لادوالرا أمريكيا/للكيلوغرام الستعمال  15.70بفعالية تكاليف مقابلة تبلغ 

ستكون في  HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لاتكاليف التشغيل اإلضافية  لتحويل والحظت األمانة أن 
ھيدروفلوروكربون لالمستوى نفسه، نظراً للكميات القليلة المتضمنة ونظرا لكون أن ليس ھناك مستعملون آخرون ل

  في البلد. HFC-365mfcوبنتافليوروبتان 
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 لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتكاليف المتفق عليھا للمرحلة األولى ا
 

وترد بشكل موجز التكلفة النھائية المتفق عليھا لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس في الجدول    .36
 أدناه: 7
  

  التكاليف المتفق عليھا للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 7الجدول 
 فعالية التكلفة

األمريكي/كيلوغرام)(الدوالر   
 
 
 

 المجموع

التكاليف (الدوالر 
األمريكي) االستھالك المادة

النشاط

  

األطنان 
بقدرات 
استنفاد 
األوزون

طن متري  

15.72 133،000 25،000 108،000 0.93 8.5
المجموع 

 141ھيدروفلوروكربونال
ب   

شركة سوفاب 
 (اإلبر الطبية)

ال ينطبق ال ينطبق 16،920 4.50 0.41 3.8
المجموع 

 141ھيدروفلوروكربونال
ب   

نية طشركة الوال
للسكك الحديدية 

التونسية
20.22 149،920 25،000 108،000 1.34 12.2   ب   141ھيدروفلوروكربونالالمجموع 

15.15 284،125 118،125 166,000 1.03 18.8    22ھيدروفلوروكربونال
حاشيشا  

ھايغ وورلد 
وايد 

16.63 149،700 56،700 93،000 0.50 9.0 شركة     22ھيدروفلوروكربونال
أفريفزيون

10,25 430،600 264،600 166،000 2.31 42.0 شركة    22ھيدروفلوروكربونال
إلكتروستار

16.19 153،850 59،850 94،000 0.52 9.5 الشركة    22ھيدروفلوروكربونال
الصناعية ميغا

ال ينطبق ال ينطبق 400،000 4.50 4.9 89.0  قطاع الخدمة   22ھيدروفلوروكربونال
8.43 1،418،275 499،275 519،000 9.26 168.3   22ھيدروفلوروكربونالاالمجموع  

 150،0000 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  إدارة المشروع
9.52 1،718،195 524،275 627،000 10.6 180،5 ھيدروفلوروكربونيةلمجموع المواد ا  

    
 على المناخ األثر

  
مشاريع على المناخ الناجم عن أربعة  لحساب األثراستعمل مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ   .37

وألغراض البيان   290الھيدروكربون  إلى 22القطاع الفرعي لتكييف ھواء الغرف من الھيدروفلوروكربون ضمن في تحويل
واستقرئ عدد الوحدات باستعمال عدد الوحدات المصنوعة ألف. 410العملي التحويل نحو استعمال الھيدروفلوروكربون 

؛ وتم 2013ليمكن استعمال بيانات اإلنتاج العالية لعام  2013و 2012وأرقام نسبة االستھالك في عام  2012المعروف في عام 
يانات أثر المناخ وإزالة مواد استنفاد األوزون مع أرقام اإلنتاج في نفس العام. وتعرض النتائج في القيام بھذا لضمان ترابط ب

 .8الجدول 
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  . أثر المناخ المتصل بأربع عملية تحويل في القطاع الفرعي لتكييف ھواء الغرف8الجدول 
  

  
  
  
  

  المدخالت

      عام
    البلد

[-]  
  تونس

  نشئاتم 4  [-]  والمكان)بيانات الشركة (االسم 
تكييف الھواء في موقع   [القائمة]  اختيار نوع النظام

الجمع (مكيف ھواء 
  منقسم)

      
      معلومات عامة عن التبريد

  22الھيدروفلوروكربون  [-]  كربون الذى سيتم إستبداله الھيدروكلوروفلورو
  (.av) 0.824  [كيلوغرام]  حسب الوحدةبكمية غازات التبريد 

  87,300  [-]  عدد الوحدات
  (.av) 3.35  [كيلووات]  التبريد سعة

  
      بديل االختيار مع أقل أثر على المناخ

  0  [%]  حصة الصادرات (جميع البلدان)
        
      حساب األثر على المناخ  
  أ410الھيدروفلوروكربون   [القائمة]  )واحد إن أمكن(أكثر من  البديل غاز التبريد  

  290 الھيدروكربون
 

جميع البيانات المعروضة محددة وليست معلومات عامة حول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يختلف األداء اختالفا كبيرا يعتمد على : ملحوظة
 الحالة

 

التبريد خالل فترة حياتھا بالمقارنة  غازاتمالحظة: تحسب المخرجات كأثر على المناخ لنظم   
 وعلى أساس المقدار المنتج في سنة واحدة . والمخرجات اإلضافية/المختلفة ممكنة 22-بالھيدروكلوروفلوروكربون

 

 
    تونس    البلد

    تحديد التكنولوجيا البديلة ذات األثر المناخي األقل
  

قائمة بدائل لتحديد البديل 
األثر الذي له حد أدني من 

  على المناخ

 
  ]قائمة مصنفة

  =  (النسبة المئوية)
  لالنحراف عن 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
  

    %)31(ـ 290ھيدروكربون 
  %)8أ (134ھيدروفلوروكربون
  ـ%)1ج (ـ 407ھيدروفلوروكربون 
  22ھيدروفلوروكربون
  %)6أ (410ھيدروفلوروكربون
  %)32(أ 404ھيدروفلوروكربون

    حساب أثر المناخ على التحويل
    290ھيدروكربون      1التبريد  البديلغاز 

األثر المباشر الكلي (ما بعد 
 التحويل ـ خط األساس)*

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

-190,524 

مكافئ ثاني أوكسيد [ األثر غير المباشر (البلد) **
  ]الكربون

3,399 

(خارج األثر غير المباشر 
  البلد) **

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

0 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع األثر غير المباشر 
  ]الكربون

3,399 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع األثر
  ]الكربون

 
  

-187,125 
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  أ410الھيدروفلوروكربون   2 التبريد  البديل غاز

خط األثر المباشر الكلي (ما بعد التحويل ـ 
  األساس)*

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

5,176 

مكافئ ثاني أوكسيد [  األثر غير المباشر (البلد) **
  ]الكربون

30,592 

مكافئ ثاني أوكسيد [  األثر غير المباشر (خارج البلد) **
  ]الكربون

0 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع األثر غير المباشر**
  ]الكربون

30,592 

[مكافئ ثاني أوكسيد   مجموع األثر
 الكربون]

35,768  

 كربون لإلنبعاثات المتعلقة بالمادةلورواألثر المباشر : األثر المختلف بين  التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدرو كلورو ف  *
ثاني أوكسيد الكربون المتعلقة بإستھالك الطاقة لدى توليد كربون إلنبعاثات لة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلورو**األثر غير المباشر: الفرق بين التكنولوجيا البدي

  الكھرباء
  

االنخفاض في أثر المناخ المتعلق بوحدات تكييف الھواء المصنعة خالل عام واحد باستعمال  8يبين الجدول   .38
خالل مدة حياته؛ ويشمل ذلك استعمال غازات التبريد  أوكسيد الكربونطن من ثاني  187,125وما يعادل  290الھيدروكربون 

محدود منذ  دوربالخاصة بالوحدات. وال تقوم التغييرات في استھالك الطاقة إال  للخدمة الالحقة وانبعاثات الطاقة ذات الصلة
  لة.تبني وقت التشغيل السنوي لمكيفات الھواء في تونس بوتيرة معتدلة وبشكل رئيسي بمستويات حرارة معتد

  
الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تشمل إدخال  المواد  أنشطة المساعدة التقنية في إطار خطة إدارة إزالة إن من شأن.       39

الھيدروكلوروفلوروكربون ومزيد  من الخدمة الوقائية للمعدات واستبدال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ الرقابة على استيراد 
المستعمل في خدمات التبريد. وإن كون  22كمية الھيدروكلوروفلوروكربون أن تخفض  المعدات القديمة في الوقت المناسب، 

يد ينتج عنه وفورات في ال ينبعث بسبب استعمال أفضل ممارسات التبر 22كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون 
ي ذلك فنظراً لقلة المعلومات المتوافرة  طن من ثاني أكسيد الكربون. ورغم ذلك، 1.8استعمال الطاقة تبلغ تقريباً ما يعادل 

الوقت، ليس في وسع األمانة أن تقوم بتقدير كمي ألثر خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ. 
مستويات غازات التبريد المستعملة سنويا منذ بداية  ويمكن تحديد األثر عن طريق تقييم  تنفيذ التقارير بوسائل منھا مقارنة 

لمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي يتم استرجاع كميات غازات التبريد المبلغة وإعادة تدويرھا تنفيذ خطة إدارة إزالة ا
  وإعادة تعديل المعدات  القائمة على استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون. وتدريب عدد من التقنيين

  
  التمويل المشترك

  
(ح) بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص توفير موارد إضافية لتعظيم المنافع البيئية 54/39استجابة للمقرر     .40

الصادر عن االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطراف، أوضحت  XIX/6(ب) من المقرر 11إعماال للفقرة  HPMPمن خطط 
ليس ولكن د  الھيدروكلوروفلوروكربونية نُوقش التمويل المشترك، أنه خالل المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة الموااليونيدو 

  بمزيد من التفصيل خالل المرحلة الثانية. ھناك أنشطة محددة يمكن إدخالھا في المرحلة األولى، غير أنه يمكن مناقشتھا
  

  2016 – 2014خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف 
 

. HPMPدوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  1,718,195طلبت اليونيدو مبلغ    .  41
دوالرا أمريكيا. ويندرج التمويل   1,639,608مبلغ   2016 -2014مجموع القيمة المطلوبة لخطة العمل للفترة  بلغوي

  .2014ھا لعام في المبلغ الذي خصصته اليونيدو لتونس في خطة أعمال HPMPالمطلوب للشريحة األولى لخطة 
  

  مشروع اتفاق
  

ويرد في المرفق الثاني من ھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية من أجل إزالة     .42
  الھيدروكلوروفلوروكربون.
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  التوصية
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:    .43

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى  ) أ(
)HPMP في  10لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  2018إلى  2014) لتونس للفترة

دوالرا  120,274دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  1,718,195المائة من خط األساس بمبلغ 
  أمريكيا لليونيدو؛

ا بأن حكومة تونس اتفقت على أن تضع كنقطة بداية للخفض التجميعي المستدام من استھالك أن تحاط علم  ) ب(
طن بقدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام  40.7الھيدروكلوروفلوروكربون، بخط األساس البالغ 

أبلغت  طن بقدرات استنفاد األوزون 37.0طن بقدرات استنفاد األوزون و 44.3االستھالك الفعلي البالغ 
طن  5.02من بروتوكول مونتريال زائدا  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009عن عامي 

ب المتضمن في نظم البوليول السابقة الخلط 141-بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 بقدرات استنفاد األوزون؛طن  45.72يسفر عن المستوردة مما 

       بقدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  طن 10.6أن تخصم ج)  (
 البداية للخفض التجميعي المستدام الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

  
لتنفيذية بشأن خفض استھالك  (د) للجنة ا    أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة تونس وا

  الھيدروكلوروفلوروكربونية  على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛المواد           
  
يرتبط بھا من خطط التنفيذ بمبلغ  لتونس وما HPMPأن توافق على الشريحة األولى من خطة   )ھ(

  دوالرا أمريكيا لليونيدو.  41,760دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  596,575
  

-------- 
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  األولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف تونسحكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" تونس يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

 36.63ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بروتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمنية ل 2018يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من

 مونتريال.

من التذييل   2-1 الصفيوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1 الصفالمستوى المحدد في 
المستوى المحدد لكل  ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز-1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 

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

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

ا وفقيوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2-1 الصفللمواد كما يأتي في 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1 الصففي  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 ؛التمويل طلبالتنفيذية الذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   )ب (
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج (
لى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إ

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4ية على ھيئة التذييل أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنو  )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

سوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. و .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4فقرة ال

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  .7
 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  )أ (
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية 

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

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

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

امج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البر )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

السنوية  التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة   )ج (
الموافق عليھا، يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 

ال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة المستنفدة لألوزون التي تز
في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا 

 االتفاق وفقا لذلك؛

د أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة الموا  )د (
المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب 

للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
تحصل أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية  ال )2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 ؛كجزء من خطة التنفيذ السنوية

تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة   )ه (
 بموجب ھذا االتفاق.
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 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

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

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو على تحمل المسؤولية الشا يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا وكالة المنفذة الرئيسية") المنفذة الرئيسية ("ال
التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج 

 التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

طيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخ .10
(ب). وتوافق  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

من   2-2اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 
 ألف.-2التذييـل 

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

 ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

لية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التا
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
طنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق مقدرة بأ

على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

مويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر ت .12
 ةالوارد األحكام، باستثناء ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى

  ألف.-8في التذييل 

لوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. او سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االتفاق.

ھا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بالمرحلة األولى من يتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة بقاء -2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(أ) 1ألنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ ا

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1و



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36 
Annex I 

 

4 

يّن في تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المب .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  تذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون)(بأطنان 

39.01 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
1.61 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.04 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

40.70   الفرعي المجموع
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط
5.02 األولى جيم

45.67    المجموع
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 

 قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان 
 غير متاح 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

 غير متاح 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70

2-1 
) اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)
596,575 928,293 0 193,327 0 1,718,195 

  120,274 0 13,533 0 64,981 41,760 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2-2

 1,718,195 0 193,327 0 928,293 596,575 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-1

  120,274 0 13,533 0 64,981 41,760 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 1,838,469 0 206,860 0 993,274 638,335 (دوالر أمريكي) التكاليف المتفق عليه مجموع 3-3

 9.26  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق ( 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 0  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 29.75  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 1.34  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق ( ب141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 0  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  ب141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 0.27  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 0  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق ( ب142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 0  قدرات استنفاد األوزون)من  باألطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  ب142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 0.04  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 0  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق ( الموجود في البوليوالت السابقة الخلط ب141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1

4-4-2 
من قدرات  باألطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط ب141-الھيدروفلوروكربون

  استنفاد األوزون)
0 

 5.02  من قدرات استنفاد األوزون) باألطنان( البوليوالت السابقة الخلط الموجود في ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3
 
 

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل  األولسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1

 ألف.
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
    

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

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
ذي الصلة دخال واإل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادة، ن تنفيذ األنشطةعمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأن، مختلفة المدرجة في الخطةالنشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وة. المعلومات األخرى ذات الصل يوفر

، ات، مثل التأخيرما يبرر ھذه التغييراتومن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي و من ھذا االتفاق، أ 7  في الفقرة
ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا (أ) من االتفاق،  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 ؛معلومات عن األنشطة في السنة الحالية

واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5المحدد في الفقرة الفرعية  أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
ئح السابقة أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرامع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

الفقرة المحددة في  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة مجموعة من المعلومات الك  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1) والخطة (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعاله1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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  تعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار الم -5التذييل 
 
رصد فعالية تنفيذ مختلف المكونات بموجب خطة إدارة إزالة المواد  تتولى وحدة األوزون الوطنية .1

األھداف والغايات  مقابلالھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك رصد مستويات اإلزالة ورصد أثر جميع األنشطة 
 المحددة.

بالتعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع وحدة األوزون الوطنية ، اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزونستؤدي  .2
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دورا رئيسيا في رصد تنفيذ من وكالة التنفيذ الرئيسية دعم بو

ع وحدة . وسوف تضطلھذه الخطةخالل إنشاء وإدارة قاعدة بيانات شاملة للرصد لتنفيذ جميع األنشطة في إطار 
 بشأن:لرصد واإلبالغ و حفظ السجالت بااألوزون الوطنية 

 ، بما في ذلك جمع البيانات من المستوردين المحليين؛المواد المستنفدة لألوزونتصدير /استيراد  (أ)

مختلف القطاعات؛ بما في ذلك جمع البيانات من المصنعين  فيمواد المستنفدة لألوزون الاستخدام   (ب)
 ؛لدراسات استقصائيةات دارة المشروعوحدة إإجراء و

 ؛غير المرغوب فيھاو تدويرھا المستردة والمعادالمواد المستنفدة لألوزون  كميات  (ج)

 المستھدفة؛ بشأن نواتج المشروعات حسب المراحل الرئيسيةالتحديث المنتظم   (د)

 والمشروعات؛لمكونات لوتقارير إنجاز مرحلية خطط وتقارير   )ھ(

 .ھاوتقاعد حالة تشغيلھاو المصارفعلى المواد المستنفدة لألوزون و القائمةمعلومات عن المعدات   (و)

إعداد اختصاصات مفصلة لقاعدة بالتعاون مع وحدة األوزون الوطنية، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، ب .3
وإدارة  وسيتم تشغيلاعدة البيانات ھذه. أن تطور ق ھامؤسسة التقنية التي يمكنال ذلك معبيانات الرصد وستتعاقد وفقا ل

لخطة إدارة إزالة المواد قاعدة البيانات ومنسق الرصد عن بمثابة مسؤول  استشاري يعملقاعدة البيانات من خالل 
 .البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية في

خطة ار تنفيذ باإلضافة إلى مھام أخرى، التقارير الصادرة بشأن اإلنجازات في إطسيغطي التحقق أيضا،  .4
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

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

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

 بالبلد؛

 ألف؛-4 مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل  )ب (

األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا إلى اللجنة التنفيذية من أن مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
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 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرت

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ه (
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية ألف-4النحو المحدد في التذييل 

 ؛التقنيَّةن المؤھّلين للمراجعات ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلي  )و (

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   )ح (
  الدقيق عن البيانات؛

، تفاق، تحديد، بالتشاور مع البلدمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ط (
 ات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تخصيص التخفيض

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

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

ا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھ .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

-4) من التذييل (ب1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 324من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

-2من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في المواد المستنفدة لألوزون من كيلوغرام 
 ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف

  
تصنيع قطاع التبريد والشرائح القادمة المتعلقة باإلزالة في تمويل مستوى تعديل  بشأن أحكامألف:  -8التذييل 
 تكييف الھواءأجھزة 

 
شركات في قطاع التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء على أساس أربع على تمويل تحويل  تمت الموافقة .1

خطة إدارة إزالة المواد مرحلة من ھذه المناقشة وقت  وفةمعروالمعلومات الالمعدات والعمليات المتاحة 
الشحن المصممة تمويل للكشف عن التسرب ومعدات وعمليات حاليا يوفر وي البلد. الھيدروكلوروفلوروكربونية ف

شراء  ولن يبدأ. حجما صغراألنتاج اإلفعالة من حيث التكلفة الستخدامھا في  غير، مما يجعلھا كبير الحجمج إلنتال
 .األربع إال بعد الموافقة على الشريحة الثانية الشركاتالمعدات الالزمة لھذه 

ه على أن اتُفقنية، قبل تقديم الشريحة الثا الشركاتلھذه مختلفة مناسبة تصنيع تكنولوجيات وعمليات  إذا نشأت .2
 ومع ذلك مستوى التمويل الكلي. وفقا لذلكأو الثالثة /لشريحة الثانية واتمويل يجوز تخفيض 

 :أدناه 1بموجب ھذه األحكام في الجدول  ھاتكاليفتنخفض التي قد  البنوداألنشطة و ترد .3
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  ھاخفض تكاليفقد تناقش التي البنود . األنشطة و1الجدول 

 الشركات
الرأسمالية اإلضافية التكاليف 

الموافق عليھا في االجتماع الثاني 
 والسبعين (دوالر أمريكي)

 البنود المحتمل خفض تكاليفھا
التكلفة الحالية لمعدات الشحن 

 (دوالر أمريكي)
التكلفة الحالية لجھاز الكشف عن 

 التسرب (دوالر أمريكي)
Hachicha High World 

Wide (HHW) 
166,000 50,000 50,000 

Société Afrivision 93,000 50,000 0 

Société Electrostar 166,000 50,000 50,000 

Société Industrielle Mega 94,000 50,000 0 

 100,000 200,000 519,000 المجموع

 
  
  

------  
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