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  اإلزالة
  

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي وألمانيا

وفلوروكربونية (المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلورخطة 
 )الرابعةالشريحة 
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
  البرازيل

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ألمانيا،
  (رئيسية)) ليوئنديبي(ا

  2015% بحلول عام 10  الرابع والستين

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1,189.0   2013السنة:   (المرفق جيم، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2013 السنة:  درات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  3.6    3.0 0.7    123الھيدروكلوروفلوروكربون 

          124 الھيدروكلوروفلوروكربون

 400.6       400.6  ب141لھيدروكلوروفلوروكربون ا

 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
في البوليوالت السابقة الخلط 

  المستوردة

          

  1.0       1.0   ب142 الھيدروكلوروفلوروكربون

  784.1    666.6 117.5     22 الھيدروكلوروفلوروكربون

           225 الھيدروكلوروفلوروكربون

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

 1,327.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1,327.3  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  1,107.2  المتبقي: 220.3  موافق عليه بالفعل:

  
  المجموع  2015 عمال) خطة األخامسا(

  4.6 4.6 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  ألمانيا

 454,091 454,091 التمويل (دوالر أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائي 

 )ليوئنديبي(ا

 52.3 52.3 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  4,998,750  4,998,750 لتمويل (دوالر أمريكي)ا

  
 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

  المجموع 2015

  غير متوفر 1,194.8  1,327.3  1,327.3  غير متوفر  غير متوفر  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  ون)األوز

  غير متوفر 1,194.8  1,327.3  1,327.3  غير متوفر  غير متوفر

التمويل المتفق عليه 
  (دوالر أمريكي)

  4,090,909 409,091   2,472,727 1,209,091  تكاليف المشروع  ألمانيا

  460,000 45,000   262,000 153,000  تكاليف الدعم

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 

  )ليوئنديبي(ا

 15,506,257 1,650,000 3,000,000 3,000,000 3,400,000 4,456,257  ف المشروعتكالي

  1,162,969 123,750 225,000 225,000 255,000 334,219  تكاليف الدعم

األموال الموافق
عليھا من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
أمريكي)

  14,538,075 0.0   3,000,000 5,872,727 5,665,348  تكاليف المشروع

  1,229,219 0.0    225,000  517,000  487,219  تكاليف الدعم

إجمال األموال
المطلوب الموافقة 

عليھا خالل ھذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

  3,000,000 0  3,000,000  0  0 0  تكاليف المشروع

 225,000 0  225,000  0  0  0 تكاليف الدعم

  
  موافقة شمولية  توصيات األمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/22 
 
 

3 

  وصف المشروع

ة   -1 ة عن حكوم لبالنياب ائي (البرازي دة اإلنم م المتح امج األم ّدم برن ذةال، ق ة منف ديبي) كوكال ية يوئن ى رئيس ، إل
اع  عاالجتم واد  الراب ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الرابع ل الش اً لتموي بعين طلب والس

ة  الغ 1الھيدروكلوروفلوروكربوني ة دوالر أمر 3,000,000، الب ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ  225,000يك
ي ائي (ل دوالر أمريك دة اإلنم م المتح امج األم ديبي)البرن ط يوئن ذ فق ن تنفي ي ع ر مرحل ّدم تقري ب المق . يتضمن الطل

ريحة  ةالش ام الثاني ريحة للع ذ الش ة تنفي ة وخط واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط  و 2015ين م
2016.   

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

ل   -2 ت البرازي نأبلغ تھالك  ع تنفا 1,189.25اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ام  الھيدروكلوروفلوروكربونية درت استھالك  2013في ع تنفاد األوزو 1,164.74وق درات اس ام طن من ق ن في ع

  .2010-2014للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  1. يظھر الجدول 2014

  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة  البرازيلالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس  * 2014  2013 2012 20102011  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    متريطن

 14,401.0  15,109.2811,408.8017,020.0314,256.36  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.9  19.8444.31170.790.00  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 351.3  316.90246.94204.83164.54  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4,741.3  3,579.623,710.304,027.83,641.42  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 86.3  105.2868.6912.0214.92  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 19,594.8  19,130.9215,478.9921,435.4718,077.27  المجموع (بالطن المتري)

    طن متري
 792.1  831.01627.48936.10784.10  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.3  0.400.893.420.00  123-كربونالھيدروكلوروفلورو
 7.7  6.975.434.513.62  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 521.6  393.76408.13443.1400.56  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 5.6  6.844.470.780.97  ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا
 األوزون)

1,238.981,046.401,387.871,189.25 1,164.74 1,327.3 

  *تقدير أولي لمجموع االستهالك ( لم يتم توفير بيانات لكل من المواد الهيدروكلروفلوروكربونية المستوردة).
  

افىلمزيج من اقتصاد  منسوبة 2012في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد لذروة في استھالك إن ا  -3  متع
ل من  2013في عام ، في حين أن االنخفاض لبدء نفاذ نظام الحصص في السوق نظراً  ئةناشوتوقعات  ى مستوى أق إل

ن خط أساس  ة م ي المائ رة ف تھالكاالعش داً ل س ان عائ ود ك ةجھ املة  اإلزال ةالش ة بموجب  المبذول واد إدارة إزال الم
متعددة الجنسيات العاملة في البرازيل. ومن الالتبريد المحلية  جزئي لشركاتالل يتحوال، والھيدروكلوروفلوروكربونية

ع أن  تمر المتوق تھالك يس دروكلوروفلوروكربوناس بب  22-الھي اض بس ي االنخف ة الف وق نتيج عار الس ي أس ادة ف زي
  .لتدابير الرقابة

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

واد الھيد  -4 ر أبلغت حكومة البرازيل عن البيانات القطاعية الستھالك الم ة بموجب التقري روكلوروفلوروكربوني
يتم 7، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 2013عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  . س

  . 2015مايو / أيار  1بحلول  2014تقديم التقرير عن البرنامج القطري لعام 

                                                 
  إال أنه تم تقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين.  2014كان من المخطط في األساس تنفيذ الشريحة الرابحة في العام   1
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة 

  اإلطار القانوني

ة   -5 ة البرازيلي اييرتواصل الرابط ة للمع ة ال) ABNT( التقني ول المناقش ار ح ميم المعي ا لتص تخدام األموني س
دات الخاصوالمصطلحات  يتصنيف األمنللالتبريد وتكييف الھواء ؛ والمعيار  معداتوتركيب وتشغيل وصيانة  ة بمع

د ً  .التبري تم أيضا ة إجراء  وي ة لمراجع ايير الرابطة البرازيلي اييرمع ة للمع ي ABNT( التقني م) للسالمة ف د  نُظُ التبري
  . وأوعية الضغط للتبريد

ذ إ  -6 م تنفي ر وت راءات نش ى ج ة عل أن الرقاب ةواردات بش واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھدف الم اع  تس القط
نُظم التبريد مع تركيز على الحاجة والجدوى االقتصادية لصيانة  خدمةطة ومواد تدريبية لقطاع أنشوتم تقديم الخاص، 

وادتكييف المصممة للحد من والالتبريد  ةالھيدروكلورفلور تسربات الم ى 22- وكربوني ل الحاجة إل ك لتقلي رد ، وذل مب
  . 2015النخفاض حصص الواردات في عام  جديد نظراً 

  بوليوريتان قطاع تصنيع رغاوى ال

  طن من قدرات استنفاد األوزون) 79,71شركة رغاوى بوليوريتان  ( 12تحويل 

ل الھيدروكربون و إلى تكنولوجيا لتصنيع اللوحات بشكل مستمرأربع شركات  تحويل يشمل ھذا المكون  -7 تحوي
طن  20.29خمس شركات ( فورمات الميثيل أو الميثيالل. وأكملتكنولوجيا إلى  شركات رغاوى جلدية تكاملية ثماني

دراتطن  29.98( وقامت شركتان أخرتان، من عملية التحويلاستنفاد األوزون)  من قدرات تنفاد األوزون)  من ق اس
لجميع  انجازفي مراحل مختلفة من التنفيذ. سيتم  المتبقية ھيالخمس الشركات ، وامعداتھ بتركيب في  عمليات التحوي

  .أدناه 2الفردية في الجدول  عمليات التحويلدم . ويرد موجز عن حالة تق2015 عام

  : حالة تقدم عمليات التحويل الفردية لشركات رغاوى بوليوريتان في البرازيل2الجدول 
  تاريخ االنجاز المتوقع   حالة التنفيذ طن من قدرات استنفاد األوزون *  الشركات

5)Isote،Cantegrill ،Duoflex،Kalf،
Frisokar(**  

  - جرمن20.29

2)Isoblock،Luguez(***  29.982015النصف األول من عام   تم تركيب المعدات  

  2015نھاية العام   تم شراء المعدات00.00

3)Cairu،Danica ،Spandy(  14.492015نھاية العام   عملية الشراء وأعمال الھندسة جارية  

2ُ)Espumatec،Panisol(  14.492015نھاية العام   بدأ التنفيذتم التوقيع على العقود و  

1279.71 -  

  *استھالك خط األساس في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا.

  ب.141-أنجزت عملية التحويل قبل شھرين من تاريخ التخطيط، كان ال يزال لديھا مخزون متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون Frisokar**بما أّن شركة 

دروكلوروفلوروكربون Luguez***أنجزت شركة  ه ستستخدم الھي ران 141-المشروع ؛ إال أن و / حزي ى يوني ة. سبق وأزالت  2015ب في خط واحد حت كلة تقني تم معالجة مش ي حين ت ف
  طن من قدرات استنفاد األوزون). 6.6ب (أي 141-الشركة من نصف استھالكھا للھيدروكلوروفلوروكربون

  طن من قدرات استنفاد األوزون) 39.5تقريباً ( مستخدم للمواد 300شركة معنية بالنُظُم مع حوالى  11تحويل 

لاستنفاد األوزون)  من قدراتطن  13.2(أنجزت شركتين معنيتين بالنُظُم   -8 ضعت ومصانعھا، و عملية تحوي
ً  الميثياللوفورمات الميثيل  الخاصة بھا التي تستند إلىالصيغ  ا ى بمساعدة وتقوم حالي واد عل ا.  مستخدمي الم اعتمادھ
النُظُمسوف  ان ب تنفاد األوزونطن  12.5( تنجز شركتان إضافيتان معنيت درات اس دائل ) من ق ى الب ل إل ة التحوي بعملي
. ومن 2015عام من (على سبيل المثال، فورمات الميثيل، الميثيالل) خالل الربع الثاني منخفضة احترار عالمي بدالة 

م الخاصة بھا ولصيغ الوتطوير  لعمليات تحويل لمصانعھاخمسة حاليا تخضع ، شركات متبقية معنية بالنُظُم بين سبعة
  .اتفاقات اثنتان بعد على أي توقع
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طن من قدرات استنفاد  49.6الجاسئة ( شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في قطاع رغاوى بوليوريتان 98تحويل 
  األوزون)

ل  -9 ة تحوي تتم عملي ي تحظى  س النُظُم الت ة ب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل الشركات المعني
ا ة بالمساعدة ب ة من حيث التكلف ر فعالي ة األكث ذه ھي الطريق ى أن ھ النظر إل ة . سوف لمعالجتھ وم الشركات المعني تق

النُظُم وير ب ب ا، واختبارصيغتط دى ھ تخدمين  ل اوىمس ة ، الرغ ى الحال د التوصل إل ىوعن ر المثل د، تغيي ى  التزوي إل
  المواد الھيدروكلوفلوروكربونية. البوليوالت خالية من 

   قطاع خدمة التبريد

  نُفّذت األنشطة التالية:  -10

ة ؛ وحصل  ) أ( ى خمسة مؤسسات تدريبي ا عل ة وتوزيعھ دريب متنقل التدريب وبناء القدرات : تم جمع وحدات ت
 ؛ جال التبريد التجاري على التدريبتقني يعملون في م 621سبعة معلمين إضافيين و

ة :   ) ب( اريع التدليلي افيالمش ت إض وبر مارك ار س م اختي د ت ار  واح واء إلظھ ات االحت ين ممارس نُظُمتحس  ل
دروكلوروفلوروكربون ة  الھي م إجراء تشخيص و؛ الحالي يت ي تسبب تسرب تقن اكل الت د المش  اتواحد لتحدي

ائي ينلمستخدماستشاري لبرنامج وتم وضع ؛ المختار ت الكفاءة في المعدات في السوبر مارك وخسارة  ينالنھ
تم احترار عالمي بدالة بدائل اللصالح  ةتجاريال اترارعملية اتخاذ الق لتعزيز ينالتجاري منخفضة ؛ وال يزال ي
صغيرة ونظم ووحدات التكييف المجزأة ال محالت السوبر ماركتو عدة معايير في التبريد التجاريإعداد 
 ؛ المركزي والتكييفيا األمون

راء، و إنجاز: تم  ظام التوثيق القائم على اإلنترنتن  (ج) ة الخب ھو النظام بعد تعديالت بناء على اقتراحات من لجن
 ؛ حاليا في مرحلة االختبار

داد   (د) م إع وعي : ت ة نشر ال ة البصريةو شعار المشروعإحمل ة ؛ و الھوي ي واألدل ع اإللكترون م والموق دت  تحدي
ات ومنشورات  وتم إنتاج وتوزيع   طاق اإلقليمي للخطة من خالل الجماعات والجمعيات المحليةالن عدة كتيب

ة  واد الھيدروكربوني ن للم تخدام اآلم ة لالس ادئ التوجيھي ك المب ي ذل ا ف ة بم زال  ؛تقني ة وال ي ة أدل ر ثالث نش
 ممارسات التبريد جيدة مستمر ؛ل

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

المتعلقة بخطة وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ األنشطة  ت وحدة تنفيذ ورصد المشاريع تقديم الدعم إلىواصل  -11
ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ل  إدارة إزال وفير التحلي الل ت ن خ يم ةل التقن ات المعروض ارة ؛ و لمنتج زي

يم لاجتماعات لتنظيم و؛ التقنية تطوير المواصفات و؛  لمراجعة المشاريع الشركات اتجنة تقي يم والتوصية لل العملي تقي
ة ؛ وعقد صدار اتفاقات الخدمةإل امج  ؛ حمالت التوعي وائح برن ا لقواعد ول وال وفق ى األم ة عل ة المالي وضمان الرقاب

  ي (اليوئنديبي).األمم المتحدة اإلنمائ

  مستوى صرف األموال

ـ 2015كما في ابريل/نيسان   -12 غ ال م  14,538,075، من أصل مبل ى اآلن، ت ه حت دوالر أمريكي الموافق علي
الغ 39.9دوالر أمريكي ( 5,797,863صرف مبلغ  يتم صرف الرصيد الب دوالر أمريكي في  8,740,212%)، وس

  ). 3(الجدول  2016و  2015العامين 
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ى  3الجدول  ة األول واد الھيدروكلوروفلور: التقرير المالي عن المرحل ة الم ةمن خطة إدارة إزال ل  وكربوني للبرازي
  (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه تم صرفه  موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه  موافق عليه

م امج األم برن
ائي  دة اإلنم المتح

 (اليوئنديبي)

4,456,257 1,903,109 3,400,000 1,294,587 3,000,000 980,068 10,856,257 4,177,763 

 1,620,100 3,681,818 634,8582,472,727985,24200 1,209,091 ألمانيا
 5,797,863 14,538,075 980,068 2,537,9675,872,7272,279,8293,000,000 5,665,348 المجموع
 %39.9  %32.7%38.8%44.8  الصرف

  ذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفي

  :نفّذت حكومة البرازيل األنشطة التالية  -13

ديبي)) ( ) أ( ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم ان (برن اوى بولييوريت نيع رغ اع تص دوالر  2,766,552قط
النُظُم  معنيةدية متبقية وسبعة شركات فردية : مواصلة عمليات التحويل الجارية لسبعة شركات فر أمريكي) ب

 ؛ ومستخدي المواد الكيميائية ذوي الصلة

 : قطاع خدمة التبريد (حكومة ألمانيا) (الرصيد من الشرائح السابقة)    ) ب(

خبير تقني في مجال التبريد من قطاع التبريد  4,024التدريب وبناء القدرات : توفير التدريب لـ   (1)
بير تبريد فني من قطاع التبريد المحلي ؛ وتقييم التدريب ودورات بناء القدرات خ 100التجاري و 

  ؛

 التسربات وخسارةتسبب  التي: تحديد وتصحيح المشاكل التقنية والمشاريع التدليلية مساعدة ال  (2)
 نُظُممكونات الستبدال وختم الشراء و؛  مختارةالالكفاءة في المعدات في محالت السوبر ماركت 

 ھذه ؛ في محالت السوبر ماركت تم تحقيقھاإعداد دراسات حالة عن النتائج التي ؛ و التبريد
  ؛ ومواصلة مناقشة ووضع المعايير التقنية لمحالت السوبر ماركت

  ؛ النظام وتعريف المستخدمين على: استكمال مرحلة االختبار  ظام التوثيق القائم على اإلنترنتن  (3)

 المنشورات التقنية، والحفاظ على الموقعوالمواد  مواصلة توزيع:  توعيةشر وحملة الالن  (4)
خطة إدارة إزالة المواد وسائل االعالم االجتماعية، وتعزيز على والصفحة  اإللكتروني

، واالجتماع مع أصحاب المصلحة في القطاعفي األحداث والمعارض  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛ و الوطني واإلقليميعلى المستوى  ةفي قطاع الخدم

ديبي)) ( تنفيذ ورصد المشاريعوحدة    (ج) ائي (اليوئن دوالر أمريكي) :  233,448(برنامج األمم المتحدة اإلنم
ا في  مواصلة تنفيذ ورصد كافة األنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بم

 .2015ذلك بيانات التحقق واالستھالك لعام 
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  عليقات وتوصية األمانةت

 

  التعليقات

  تقرير التحقق

زال التحقق من استھالك ب  -14 ان ال ي وادحلول موعد صدور ھذه الوثيقة، ك ة في وفلوروكربونالھيدروكلور الم ي
وال  لم يتم نقل ،72/19مقرر شيا مع الاتمو، وبالتالي. اجاري 2014عام  ااألم ةبموجب  الموافق عليھ  الشريحة الرابع
ى  ائيبرإل دة اإلنم م المتح امج األم ديبي) ن ي (اليوئن ى تنتھ ة  حت ةاألمان ن مراجع ق م ر التحق د تقري ة  وتؤك أن حكوم

  . حكومة واللجنة التنفيذيةالبين المبرمة تفاقية االلبروتوكول مونتريال و ھي في حالة امتثالالبرازيل 

  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة الالتقرير ال

  اإلطار القانوني
بق و  -15 ل س ة البرازي واردات اأصدرت حكوم ةحصص ل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام  لم ى  2015لع عل

ام  ررة لع ص المق ن الحص د م اس الح الي: 2013أس و الت ى النح بة عل يض بنس ة  6.51 تخف ي المائ ي ف ف
دروكلوروفلوروكربون ي 32.37 ، و22-الھي ي  ف ة ف دروكلوروفلوروكربونالمائ دم ب141-الھي اد، وع أي  اعتم

 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونو 124-الھيدروكلوروفلوروكربونو 123-الھيدروكلوروفلوروكربون تخفيض في
 2015لعام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا لوارداتالحصة اإلجمالية وكانت . 225-الھيدروكلوروفلوروكربونو 

  . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك الخط األساس  منفي المائة  16.6 أقل بـ

  

  قطاع التصنيع

ةمرحلة األولى من تشمل ال  -16 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا  خطة إدارة إزال ل كم ة للبرازي تمت الموافق
تثناء  (اليوئنديبي) مائيأكد برنامج األمم المتحدة اإلنو. رغاوى بوليوريتان ةشرك 386تحويل  عليھا ه باس الشركات أن

كفردية بشأنھامشاريع  الكبيرة االثني عشر التي تمت الموافقة على ا في ذل ة (بم ة الشركات المتبقي ل كاف يتم تحوي  ، س
ركة  98 طة ش غيرة ومتوس ئة ص ان الجاس اوى بوليوريت اع رغ ي قط ل ف م تعم روع الحج ا كمش ة عليھ ت الموافق تم

ع الشركات  بما أنه ال يمكنالنظم. الشركات المعنية بمشاريع من خالل  مجموعات إلىمنفصل)  ة جمي التحقق من أھلي
ديم الحجم الصغيرة والمتوسطة  ةفي وقت تق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وم ،خطة إدارة إزال م  يق امج األم برن

 196لتحقق من أھلية لب الشريحة الحالي تقرير مصادقة أثناء التنفيذ. وتضمن طل (اليوئنديبي) بعملية المتحدة اإلنمائي
ة الحجم صغيرة ومتوسطةشركة  ة ب، فضال عن القطاعات الفرعي يوالشركات المعني ا النظم الت ا بھ م ربطھ اء ت . وبن

دول  ة الج ه، أعدت األمان غ عن دم المبل ى التق ذي 4عل ون  ال ذ مك ة عن تنفي ة عام ديم لمح ةتق نظم.  الشركات المعني ال
  . تحديث ھذه المعلومات بشكل دوري استنادا على التقدم (اليوئنديبي) اإلنمائي األمم المتحدة نامجوسيواصل بر
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  : حالة تقدم مكون الشركات المعنية بالنظم4الجدول 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق

  عليھا
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

رك ةالش
 المعنية بالنظم

  وضع التحويل  مستخدمي المواد الكيميائية المحددين مستخدمي المواد الكيميائية المخطط لھم

  

FMF/ISF* PUR** طن من
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

FMF/ISF*PUR** طن من  المجموع
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

تمت 
المصادقة 
  عليھا

الشركات   جارية
المعنية 
  بالنظم

مستخدمي 
واد الم

  الكيميائية

Amino49  6.9 49 24 73 11.1 10 10 جار  منجز  
Arinos

  جار  جار 30 38 14.5 94 9 85 10.8  85

Ariston7  1.4 7 7 14 4.1 13 6 جار  منجز  
Ecoblaster

  لم يبدأ  جار   32 8.4 26 9 17 5.7  17

Purcom101  11.81023413616.5 112 50 جار  منجز  
Shimtek

14  2.9 14 n/a 14 2.9   لم يبدأ  جار  

  استخدامات البوليوريتان الجاسئة
Ecopur***    

  
  
  
  
  
98 

 
 
 
 
 

49.6  

  لم يبدأ  لم يبدأ     0.5 3 3 
M.Cassab

  18 18 1.1     

  لم يبدأ  لم يبدأ

Polisystem 12 12 3.6     لم يبدأ  جار  
البولييوريتان

  جار     1.4 12 12  

  لم يبدأ

U-Tech  6 6 0.1 13   لم يبدأ  جار  
وع مجم
وال  األم

  الممنوحة
273 98 89.1 274 134 408 64.2 218 96     

  الرغاوى المصبوبة المرنة والرغاوى الجلدية التكاملية*
 )والتغليف واألنابيب في األنابيب thermowareو خان المياه**استخدامات رغاوى اولييوريثان الجاسئة (س

اركة  *** ائي (اليو Ecopurإن مش دة اإلنم م المتح امج األم تمر برن اركتھا، سيس دم مش ال ع ي ح دة. ف ر أكي ة غي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال اعدة ف ي مس ديبي) ف ئن
  مانة عن الجواب النھائي فور استالمه. مستخدمي المواد الكيميائية من خالل شركة أخرى معنية بالنُظم. سيبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) األ

ادية  ترد ،(اليوئنديبي) المعلومات المقدمة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وباالستناد إلى  -17 األرقام اإلرش
  . 5 في الجدول في مرحلة متقدمة،التي ھي التحويل التي أنجزت أو  عمليات في المتكبدةلتكلفة ل

اليف ال5الجدول  ة متقدمة في قطاع رغاوى : التك ات التحول التي أنجزت أو التي ھي في مرحل دة في عملي متكب
  البوليوريتان

  مجموع التكاليف (دوالر أمريكي)  تمويل مشترك (دوالر أمريكي)* موافق عليھا (دوالر أمريكي)  الشركات
  الشركات الفردية

Cantegril 47,32347,323 غير محتسب 
Duoflex 109,725120,275230,000 
Frisokar604,390100,000704,390 

Isoeste 331,96397,037429,000 
Kalf117,900117,900 غير محتسب 

Luguez244,32345,300289,623 
  الشركات المعنية بالنظم

Arinos***37,450037,450 
Ariston134,75012,750147,500 
Purcom201,100213,500414,600 

 1,828,924588,8622,417,786 المجموع اإلجمالي
  .أم ال، ليست معروفة اعتبارھا على أنھا إضافيةالتمويل المشترك ودرجة المتعلقة بمحددة الفقات *إن الن

  **تم إتالف موزع رغاوى منخفض الضغط واستبداله بموزع رغاوى مرتفع الضغط. 
  كمرحلة للقيام بجميع الدفعات.  ***لم يتم بعد الوصول إلى التكلفة الجزئية
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  قطاع خدمة التبريد

  المعايير التقنية

ائي أوضح لمعايير التقنية، في ما يتعلق با  -18 م المتحدة اإلنم امج األم لبرن تھا من قب تم مناقش ه ت ديبي) أن  (اليوئن
راء د و من مجموعات عمل متخصصة مؤلفة من خب ة للتبري ة البرازيلي ة الالقطاع الخاص داخل اللجن تكييف والتھوي

يعلى والتدفئة. ويقتصر دور حكومة البرازيل وحكومة ألمانيا  ة تقديم الدعم ف ايير،  عملي ة المع ه إعداد ومراجع إال أن
؛ التبريد لنظملة قيد المناقشة ھي: متطلبات السالمة األكثر ص المعايير إن. بحد ذاتھاعلى العملية  مؤاقبةھناك أية  ليس
ً الخاص بھا وتصنيف السالمة  المبردات بشأن تصميمتحديث و ام  ASHRAE  34للمعيار وفقا وتركيب ؛ 2 2010لع

اجي)  وع الوج دة المفصولة والمضغوطة (الن ات الوح م مكيف ي نظ نظم الت ى ال كل خاص عل ز بش تم التركي (سوف ي
بادئ التوجيھية لتركيب وتشغيل المو ؛األمونيابالتبريد ونظم  ؛تستخدم المبردات القابلة لالشتعال خالل المرحلة الثانية)

ت وبر مارك ي محالت الس د ف دات التبري ة للكشف عن  ؛مع ادئ التوجيھي ربالوالمب ردات وصيانة تس واء المب  واحت
  . معدات التبريد التجارية

اقتراح مناقشة معيار معالجة يتم ي ضوء اإلجراءات التنظيمية المخصصة للمرحلة الثانية، من المتوقع أن وف  -19
 صيانةالتشغيل والتركيب ولل التقنيةاإلجراءات والتوصيات  مع النظر في تخدام اآلمن للمبردات القابلة لالشتعال،االس

  والتكييف. التبريد اآلمنة لنظم

  خطة العمل

 المقترن بھاواالتفاق  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من  انجازاريخ إن ت  -20
ـ ، 2015 /نيسانأبريل كما في ه. وأشارت األمانة إلى أن20163 /كانون األولديسمبر 31ھو  غ ال  19.6من أصل مبل

ى،  مليون دوالر أمريكي الموافق عليه ة األول دأ للمرحل م صرف من حيث المب ون دوالر أمريكي ( 5.8ت في  30ملي
ون 13.8وال يزال ھناك مبلغ  2015و  2012المائة) ما بين عامي  ة)  70دوالر أمريكي ( ملي  يجب صرفهفي المائ

ول ديسمبر المراحل انجازعند  انون االول /واألنشطة بحل ذلك. 2016ك ة و، ك ام عملي الزم إلتم ى الوقت ال النظر إل ب
معرضة التي لم تبدأ بعد  عمليات التحويلاألمانة أن العديد من  اعتبرتسنوات)،  3و  1.5(بين  رغاوىتحويل شركة 

  .2016 قبل نھاية عام ازھاانجخطر عدم ل

تكون قادرة على استكمال جميع س، طلبت األمانة تأكيدا بشأن ما إذا كانت حكومة البرازيل تقدمفي ضوء ما و  -21
 بحاجة، أو ما إذا كانت الحكومة 2016مليون دوالر أمريكي بحلول نھاية عام  13.8مبلغ الـ وصرف  العالقةاألنشطة 

اريخ من أجل  إلى ما بعد ھذاولى تمديد مدة المرحلة األإلى  تكمالالت امج  اس ة في الخطة. وأشار برن األنشطة الجاري
م بأن الحكومة  (اليوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي ى عل يعل ذ بالنسبة للجزء المتبقي من  الضيق الجدول الزمن للتنفي

ى،  ة األول ا خططتالمرحل ال إال أنھ ل إلكم امج قب ام  البرن ة الع ر .2016نھاي ائي  ويعتب دة اإلنم م المتح امج األم برن
 ـوالخبرة المكتسبة في األشھر ال المحققتنفيذ الارتفاع مستوى ، بالنظر إلى واقعي ھذا (اليوئنديبي) أن تاريخ االنجاز

  .األخيرة 12

دم(اليوئنديبي) على إعادة  ألمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيووافقت ا  -22 يم مستوى التق اريخ  لمحرزا تقي وت
از  ع االنج ولالمتوق د ط بحل اع موع ي االجتم بعينلب الشريحة الخامسة ف انالخامس والس ي حال ك ة  . ف اك حاج ھن
ك مؤشر  محدثةخطة عمل  توفير يجب ،في وقت تقديم الشريحة للتمديد، ا في ذل ةألنشطة لبم في كل  ةالمتوقع العالق
  موعد انجاز مخطط ومحدث. تنفيذ لل محدث جدول زمنيو 2016بحلول نھاية عام  مكون

ائي بما أن  -23 ديبي) أشار برنامج األمم المتحدة اإلنم زال من المخطط انجاز أن (اليوئن ام ه ال ي المشروع في ع
  . )6 ألنشطة المتبقية (الجدولل صرف أموالاألمانة خطة  ت، طلب2016

                                                 
  : تصميم المبردات وتصميم السالمة الخاص بھا. 2010لعام  ASHRAE 34يار المع 2
ألف. -2قصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أ" 3

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر 7(د) والفقرة 5ء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية وفي حالة بقا
  .إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك ألف-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 
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دول  ن خ6الج ى م ة األول ن المرحل ر م زء األخي وال للج رف األم ة ص واد : خط ة الم ة إدراة إزال ط
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البرازيل (دوالر أمريكي)

  المجموع*  2016 –النصف الثاني   2016 –النصف األول  2015–النصف الثاني 2015–النصف األول  النشاط
 41,714 10,428 10,42810,42810,428 اإلطار القانوني

اوى ي رغ ة ف ة العامل ركات الفردي الش
 1,770,191 531,133 416,607 401,977 420,474 بوليوريتانال

 6,680,273 1,770,875 877,2762,261,2471,770,875  الشركات المعنية بنظم رغاوى البوليوريتان
شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عاملة في98

 2,536,794 794,018 1,191,027 551,749   رغاوى البوليوريتان الجاسئة

 883,924 118,362 293,000306,400166,162 اء القدراتبن–الخدمة
 840,963 128,636 213,105302,469196,753  العروض–الخدمة
 745,913 136,478 193,454220,444195,537 غيره–الخدمة

 300,000 60,000 60,000120,00060,000  وحدة تنفيذ ورصد المشاريع
 13,799,772 3,549,931 2,067,7374,174,7154,007,389 المجموع

  *بما في ذلك كافة الشرائح الموافق عليھا والشريحة الرابعة والشريحة الخامسة اللتين لم تتم الموافقة عليھما بعد.

  الخالصة

ا   -24  اتلوفق أن لبيان ة بش تھالك  األولي دركلوروفلوروكربوناس ام ل الھي د  2014ع ار التأكي ي انتظ ب(ف  بموج
يإن التحقق)،  ة  البرازيل ھي ف ولحال ال لبروتوك ال امتث ة مونتري قيستمر و. واالتفاقي واد  تطبي ة الم خطة إدارة إزال

ةالھيدروكلوروفلوروكربون ي ال ي دم، ف تتق د انتھ ركات ر وق س ش اتخم ن عملي ان م اوى بوليوريت ى  غ ا إل تحويلھ
ام  عمليات التحويلم معظانجاز  ومن المتوقع أن يتممنخفضة احترار عالمي بدالة تكنولوجيات ال الفردية الجارية في ع

ة سيتم انجاز عملية تحويل الشركات المعنية ومستخدميفي حين  2015 واد الكيميائي ين عامي  الم . 2016و  2015ب
ول النصف األول  ن بحل ام م د تم2015ع يكون ق ة ، س والي ت إزال ن  50ح ن م ن ط ألوزون م تنفدة ل واد المس الم

ذفي قطاع الرغاوي.  ب141-وكربونفلوروالھيدروكلور تم مواصلة تنفي ا ھو  ةاألنشطة في قطاع خدم ت د كم التبري
د  ا. وق ائي صرفمخطط لھ دة اإلنم م المتح امج األم ديبي) برن ا  (اليوئن ة ألماني وع  39.9وحكوم ن مجم ة م ي المائ ف

  . الموافق عليھافي المائة من الشريحة األخيرة  32.7، بما في ذلك الموافق عليھااألموال 

  التوصية

ة   -25 توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحل
ى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة إزالة المواد  ة الشمولية عل للبرازيل، كما وتوصي أيضاً بالموافق
ة األ ن المرحل ة م ريحة الرابع واد الش ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ةول ة  الھيدروكلوروفلوروكربوني ل، والخط للبرازي

تم  2015-2016المقابلة لتنفيذ الشريحة  ن ي ه ل ه بأن ه من المتفق علي بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أن
ديبي) حت ائي (اليوئن م المتحدة اإلنم امج األم ى برن ا إل وال الموافق عليھ ة  ى تنتھينقل األم ةاألمان ر  من مراجع تقري

ال و ھي في حالة امتثالأن حكومة البرازيل  وتؤكد التحقق ةااللبروتوكول مونتري ة تفاقي ين  المبرم ة الب ة واللجن حكوم
  .التنفيذية

تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

ة إدارة (أ) واد خط ة الم إزال
ى،  ة األول ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

  الشريحة الرابعة)

دة   3,000,000225,0000 م المتح امج األم برن
  )اإلنمائي (اليوئنديبي

 


