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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 
 
 

  كولومبيا:  مشروع  مقترح
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي (اليوئنديبي) 
وبرنامج األمم المتحدة 

  وألمانيا للبيئة (اليونيب)

المرحلة الثانية، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثانيةلشريحة ا
 

  
  التبريد

  
برنامج األمم المتحدة 

  اإلنمائي (اليوئنديبي) 
إلى األيزوبوتين في صناعة  134a-التحويل من الهيدروفلوروكربون

 الثالجات المنزليّة في شركة مابي كولومبيا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

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

  2021% بحلول عام 65  والسبعون الخامس  وألمانيا اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب  )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 136.54  2016السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2017  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

عامل   المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

القطاعي االستهالك
   الخدمة  التصنيع  

 44.34    43.53 0.63   0.19  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.17    0.04  0.13    123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 103.92    2.40  6.26 94.98 0.29  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.08    0.08      ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت السابقة الخلطالمتضمن 

 0.85       0.85 

 

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

 225.6  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 225.6  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 24.32  المتبقي: 201.21  بالفعل:موافق عليه 

 

  المجموع  2020بعد  2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 50.61 6.02 0 14.89 29.70  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

680,25 1,356,768  التمويل (دوالر أمريكي)
1 

0 275,133 2,312,152 

 2.93 0.59 0 1.17 1.17  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 141,250 28,250 0 56,500 56,500  التمويل (دوالر أمريكي)

 5.12 1.30 0 0 3.82  استنفاذ األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  ألمانيا

 245,092 61,273 0 0 183,819  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 146.62 146.62 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

 غير متوفر 78.96 90.24 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01  الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 4,503,481 257,134  0 635,749 1,268,007  0  0 2,342,591  تكاليف المشروع  اليوئنديبي  (دوالر أمريكي) التمويل المتفق عليه

 315,244 17,999  0 44,502 88,761  0  0 163,981  تكاليف الدعم

 175,000 25,000  0 50,000 50,000  0  0 50,000  تكاليف المشروع اليونيب

 22,750 3,250  0 6,500 6,500  0  0 6,500  تكاليف الدعم

 543,000 54,300  0 0 162,900  0  0 325,800  تكاليف المشروع ألمانيا

 69,730 6,973  0 0 20,919  0  0 41,838  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية 
  (دوالر أمريكي)

 2,718,391     0 0 2,718,391  تكاليف المشروع

 212,319     0 0 212,319  تكاليف الدعم

خالل هذا  إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليها
  االجتماع (دوالر أمريكي)

 1,480,907    1,480,907     تكاليف المشروع

 116,180    116,180     تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ية كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم كولومبيابالنيابة عن حكومة   -1 ريحة  ، طلباً لتمويلرئيس المرحلة  من الثانيةالش
ة اني ة،  الث دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال الي بمبلغمن خط دره إجم  دوالر أمريكي، 1,597,087 ق

ألّف من  ة  دوالر أمريكي، 1,268,007يت الغ ة الب ال دعم للوك اليف ال د تك ديبي،  88,761زائ دوالر  50,000ولليوئن
بالغة  لة ال ئد تكاليف الدعم للوكا ئد تكاليف  162,900، وي لليونيبدوالر أمريك 6,500أمريكي زا دوالر أمريكي زا

ريحة . 1دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 20,919الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش يتض
  .2019 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و األولى

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 ت حكوم اأبلغ تهالك  عن كولومبي ا 136.54اس تنف درات اس المواد من  األوزون دطن من ق
تهالك لعام  2016في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية ت 148.51بلغ  2017وقدّرت أن االس نفاد طن من قدرات اس

في المائة  34و في المائة 39بـ  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالمتثال وهو استهالك دون خط األساس األوزون، 
  .2017-2013للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  1. ويبين الجدول على التوالي

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  كولومبياالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 
 خط األساس  *2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

       طن متري
 1,292.6 806.21 947.44 1,081.54 1,226.16 1,053.40  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 110.4 8.31 78.81 93.91 103.58 104.30  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.8 0 0 0.40 0.70 1.34  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,379.5 944.75 753.26 938.40 783.83 1,054.23  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.5 1.25 0 0.10 4.35 9.77  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,791.7 1,760.52 1,779.51 2,114.35 2,118.62 2,223.04  المجموع الفرعي (طن متري)

 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط

 غير متوفر 7.75 7.94 6.30 0.03 8.27

 2,791.7 1,768.27 1,787.45 2,120.65 2,118.65 2,231.31  المجموع (طن متري)

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 71.1 44.34 52.11 59.48 67.44 57.94  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.2 0.17 1.58 1.88 2.07 2.09  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 0.00 0 0.01 0.02 0.03  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 151.7 103.92 82.86 103.22 86.22 115.97  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.5 0.08 0 0.01 0.28 0.64  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 225.6 148.51 136.54 164.60 156.03 176.65  الفرعيالمجموع 

 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط

0.91 0.003 0.69 0.87 0.85 

 غير متوفر
 225.6 149.36 137.41 165.29 156.033 177.56  المجموع (طن متري)

 .2018 نيسان/ابريل 26*بيانات البرنامج القطري المقدّمة في 

.  لتصنيعوا كل من الخدمةفي  انخفاضاتمع ، ضالنخفاافي  22-ون برکوروفلوروکلودرلهيك استهالايستمر   -3
تهالكو تهالك عام 2017في عام  ب141-ونبرکوروفلوروکلودرلهيا ازداد اس توى اس  2015، ليعود إلى نفس مس

 ً     .حيث أن أنشطة التحويل التي تتم أثناء المرحلة الثانية ال تزال جارية، تقريبا

                                                 
  من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا إلى اليوئنديبي. 2018نيسان/ابريل  12وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال كولومبياأبلغت حكومة   -4 ب التقرير ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجالس
قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضوقد كانت هذه ، 2016عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  من  7 ى المادةالبيانات متس

  بروتوكول مونتريال. 

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ظام الححص لواردات  -5 لت الحكومة ن ية  عدّ لحالية  اقابة رلر ابيداتر اإطفي المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
  2021ول بحلس ألساط اخن لمائة مافي  65نية بنسبة وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالا انخفاض فيق لتحقي

    .يةذلتنفياللجنة اتفاقها مع ابما يتماشی مع 

يغة النهائية لال 2019من المتوقع أن يتم في عام   -6 ع الص نبعاث المواد أو ا إطالقئحة مقترحة تحظر وض
تنفدة لألوزون بما في ذلك  ع تدابير ت، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمس تنطبق على كل من المواد سض

تنفدة لألوزون  رب أو انبعاث تلك المواد أثناء إطالقلمنع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالمس طة أو تس  أنش
 اتالشهاد بإدراج عملية إصدارسيسمح تنفيذ الالئحة  . تكييف الهواءوالتبريد  معداتتركيب وتشغيل وصيانة وتفكيك 

  .2020الذي سيصبح نافذ المفعول في عام  العمالةاإللزامية في معيار كفاءة 

  لألنشطة التنظيمية الفنيةالمساعدة 

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -7

 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إصدار ورصد التراخيص والتصاريح والحصص لواردات تم   )أ(

ميم    )ب( جل إلطالق تم تص يتعيّن فيه على هاونقلالملوثات س تورد س نعيالمس تخدمين والمص  نين والمس
تنفدة لألوزونيالنهائي تخدام وانبعاثات المواد المس نوية عن اس جيل معلومات س المواد و ن تس

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

ب تنظيم تم   )ج( دري ل لت ات عم ار غير موظف  132أربع حلق ارك على منع االتج من موظفي الجم
روع  د األغذية ، وعُ وتحديد غازات التبريدالمش قد اجتماع مع الجمارك والمعهد الوطني لرص

ياحة لتعزيز الروابط بين هؤالء الكيانات من أجل  ناعة والس ف الواألدوية ووزارة التجارة والص كش
 ؛للمراقبةالمواد الخاضعة بغير المشروع  التجارعن افضل األ

تورديعقد تم   )د( أن  في الرغاوىنفخ الوعوامل  غازات التبريد حلقتي عمل لمس ع متطلبات بش وض
  و ؛ المحددة للمواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الرموز والمتطلبات الجمركية التجارية العالمات

طة تنفيذ تم   )ه( يع حماية طبقة األوزون في توعيةأنش ع دليل عن كيفية إدماج مواض ، بما في ذلك وض
 ذات إمكانيةأجهزة التكييف الجديدة  بشأنتم توزيع أربع نشرات رقمية والمشاريع البيئية المدرسية ؛ 

ة الحترار العالميا ً المركزيتبريد نظام ال، والمنخفض بة وطنيا لقطاع  ، وإجراءات التخفيف المناس
دار و ينتدريب الفنيالمنزلي، و ريدالتب هاداتإص ليم إعدادوتم ؛  لهم الش ور  وتس غيل  لتعزيزمنش تش

بكة  تردادش الحوإعادة التدوير  االس تص ليم؛  واالس ديقة للبيئة  وتم تس وثيقة تقنية عن البدائل الص
 إلى المستخدمين النهائيين. لقطاع التبريد
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  األنشطة في قطاع الرغاوى

ركاتثالث وقّعت   -8 ة بها  على ش في  لمبيّناعلى النحو اتفاقاتها مع وزارة البيئة وبدأت عملية التحويل الخاص
دول  ة2الج ات النظم األربع رك  ) علىQICو  Olaflexو  GMPو  Espumlatex( . ومن المتوقع أن توقع ش

  ر.بوقت قصي بعد ذلك لمخفضةاالهيدروفلوروألكان تركيبات  على أن يليها تطوير، 2018 تموز/يوليهاتفاقاتها بحلول 

  : التقّدم في مؤسسات الرغاوى الثالث2الجدول 

التاريخ المتوقع لتسليم  التكنولوجيا  المؤسسات
  المعدات

  التاريح المتوقع لإلنجاز

Espumlatexائح ف ، الص
 الجسيئة

الهيدروفلوروألكاناإلرغاء بالمياه/
 المخفضة

  2021تموز/يوليه   غير منطبق

Olaflex ،2019تشرين الثاني/نوفمبر   2018آب/اغسطس  السيكلوبنتان الصفائح الجسيدة  
Rojas Hermanos،

  األلواح المتقطعة
  2019تشرين الثاني/نوفمبر   2018تموز/يوليه السيكلوبنتان

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -9

ودة عدادتم إ  )أ( ات لفنيي الخدمة ؛  حولدليل  مس ل الممارس  خدمةعمل ركزت على  حلقة وتم عقدأفض
ناعية والتجارية لـ  تفيد من مركز تدريب ومدرباً ؛  51معدات التبريد الص غازات تم اختيار المس

 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعيار الفني ،وطني فنيكمعيار  لتكييف،الطبيعية ؛ والتقدم  التبريد
 ؛ السالمة والمتطلبات البيئية ألنظمة التبريد والمضخات الحرارية متطلباتحول 

 
تعراض وتحديث معايير تم عقد    )ب( بعة اجتماعات الس تخدام  كفاءة العمالةس هادات في االس دار الش إلص

ةاالحترار العالمي  إمكانيةالتبريد ذات  لغازاتاآلمن  فر عن معيار جديد مقترح قيد المنخفض ، مما أس
تعراض ؛  ات أخرى غيروتم االس س  Servicio Nacional de" عقد اجتماعين لتحديد مؤس

Aprendizaje" (SENA) هادات دار ش هادات لـالعمالة لفنيي الخدمة ؛ تم  ةكفاء إص دار الش  إص
ة بـلمعيار الحالي في مراكز التدريب وفقاً لمن الفنيين  1,281 ، مما يرفع العدد  SENA الخاص

هاداتاإلجمالي للفنيين  ات الخدمة الجيدة بين عامي  الحائزين على ش إلى  2017و  2005في ممارس
اًطا  29 وتم تنفيذ؛  10,110 ركات في قطاع  1,000 لـمدينة  24في  للتوعيةنش من الفنيين والش

 التبريد وتكييف الهواء؛ 
 

 520 و استردادوحدة  260من خالل: شراء  واالستصالحوإعادة التدوير  االستردادتعزيز برنامج تم   )ج(
طوانة تخزين افة إلى  مرتبطة بها اس طوانات بوزن  8، باإلض طوانة بوزن  622و  مكغ 1,000اس اس

ـ  ورشة 15، مع استمرار توزيع هذه المعدات ؛ وعقدت مراكز االستصالحلم غك 13.6  207تدريبية ل
ً فني  و نساء) ؛ (من بينهم أربع ا

 
أن تم تنفيذ   )د( تة اجتماعات إقليمية بش ديقة للبيئة، بما في ذلك: س تخدام البدائل الص جيع اس طة لتش أنش

تنفدة لألوزون ؛  التبريد وتكييف  لدمج بدائل المهنيةرابطات الالعمل مع واإلدارة البيئية للمواد المس
ديقة الهواء تراتيجيات  الص ياحة في كولومبيا ، بما في ذلالرابطاتللبيئة في اس ك جمعية الفنادق والس

ديقة للبيئة  أن أنظمة التبريد الص تنفدة لألوزونبش ر المعلومات إلى الرابطة وإدارة المواد المس ، ونش
ركات  االت،الوطنية للمرافق العامة وش فيات و للتجارة، االتحاد الوطنيو االتص تش رابطة والمس

وغرفة المشروبات  ،والرابطة الوطنية للصناعة وريادة األعمال ،وغرفة البناء الكولومبية ،والعيادات
حة ية والص ية لزارعي الزهور ؛  ،واألغذ ية الكولومب مة ووالجمع بة القي ري ماد إعفاء من ض اعت

؛  األثر البيئي المنخفضوكفاءة الطاقة معايير المضافةللمستخدمين النهائيين ألنظمة التبريد التي تطبق 
العابر  ثاني أكسيد الكربون سوبرماركت وشركة تجميع لتركيب أول نظاممحالت  اتفاقية بين سلسلةو

ترداد وفي البالد ؛  للنقطة الحرجة ترك واس روع توليد مش حرارة مع نظام تبريد اتفاقية لتنفيذ مش
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اص لتوفير باال أن امؤتمر دولي لمدة ثالثة أيام عقد ؛ و تكييف الهواء لفندقمتص املة بش إلدارة الش
  .2017سبتمبر أيلول/في استقرار المناخ في  اد المستنفدة لألوزون ومساهمتهموالل

  األنشطة في قطاع الحماية من الحرائق

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -10

 تم إعداد وثيقة فنية حول اعتبارات السالمة واالعتبارات البيئية ألجهزة إطفاء الحرائق المحمولة؛  )أ(
 
 تم إجراء تقييم ألنشطة الصيانة وإعادة الشحن في خمس مؤسسات ؛   )ب(

 
ر مبادئ توجيهية تم توفير مدخالت   )ج( يانة من أجل تقنية لنش ات في ص ل الممارس وإعادة تعزيز أفض

 ؛ و أجهزة إطفاء الحريق المحمولة شحن
 
سالمة والممارساتتم عقد   )د( شر نتائج تقييمات األثر البيئي وال الجيدة لتنفيذ  ثالث حلقات عمل لن

ادة  ل، وإع ة تحمي ط حنأنش ة أجهزة ش ان ي اء اإل، وص ة الطف ل محمول التي تعم
  .123-بالهيدروكلوروفلوروكربون

  

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ارين من قطاع الرغاوى،   -11 تش اعدة أربعة مس طة بمس د األنش اريع إدارة ورص د المش تولّت وحدة تنفيذ ورص
دار  طة التدريب وإص طة المتعلقة بمراقبة وأنش هادات في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وقطاع الخدمة واألنش الش

   االتجار.

  مستوى صرف األموال

ا في   -12 اركم ايو/أي ل مبلغ الـ ، 2018 م ه حتى اآلن  2,718,391من أص دوالر أمريكي الموافق علي
ديبي، و 2,342,591( ب، و 50,000دوالر أمريكي لليوئن ة  325,800دوالر أمريكي لليوني دوالر أمريكي لحكوم

 12,579دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 742,774في المائة) ( 39.33(دوالر أمريكي  1,069,239 تم صرفألمانيا)، 
دوالر  1,649,152دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا). وسيتم صرف الرصيد البالغ  313,886دوالر أمريكي لليونيب و

  .2019و  2018أمريكي في عامي 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2021 وتموز/يوليه 2018 بيناألنشطة التالية في الفترة سيتم تنفيذ   -13

 ؛دوالر أمريكي)  10,000( المساعدة الفنية لتعزيز اإلطار التنظيمي (اليوئنديبي)تقديم   )أ(
 
ديم    )ب( ة على تق ائم دات الق المواد والمع ار ب ة على االتج اب ة لتعزيز الرق دة الفني اع المس

اركة في التبادل اإللكتروني للمعلومات  عن االتجار الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك المش
تنفدة لألوزون ( ق عالمياً للمنتجات الكيميائية i-PICبالمواد المس اركة في تنفيذ النظام المنس )؛ والمش

ة دروكلوروفلوروكربوني ات للمواد الهي ع العالم ب) مع تركيز على وض دوالر  50,000( (اليوني
 ) ؛أمريكي

 
الهيدروفلوروألكان هيدروكربون والتحويل في مؤسسات الرغاوى وشركات النظم إلى تكنولوجيات ال  )ج(

 أمريكي) ؛  دوالر 1,137,247( )(اليوئنديبي اإلرغاء بالمياهو المخفضة
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ية في معدات التبر 30تدريب   )د( ل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون يد مدرباً على االحتواء األفض
تدريب تدريب على غازات ال اء مركز  يل إلنش تدل  وتكييف الهواء ؛ وتوفير األدوات ومعدالت ال

تخدام اآلمن لغازات التبريد الطبيعية وغيرها من  20الطبيعية ؛ وتدريب  ازات غمدرباً على االس
ة ؛ وتدريب ورش عمل مدربي  وتكييف  SENAالتبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض

المة والمتطلبات البيئية ألنظم حول متطلبات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسمعيار  ة التبريد الس
 دوالر أمريكي) ؛ 162,900(كمعيار فني وطني (ألمانيا)  والمضخات الحرارية

 
ع معايير جد  )ه( تخدام اآلمن لغازات الوض هادات في االس دار الش تبريد يدة لكفاءة العمالة من أجل إص

ة، مع تركيز على غازات التبريد الطبيعية، وورش ع مل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض
 ؛ ي)دوالر أمريك 25,000) (اليوئنديبي( لتعزيز إصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء

 
 10,000) (اليوئنديبي( اجتماعات ورصد أنشطة شبكة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالحعقد   )و(

 ؛دوالر أمريكي)
 

تخدمين النهائيين لمعدات التب  )ز( يق وحلقات العمل وعقد اجتماعات مع المس طة التنس ريد تنفيذ أنش
ائيين على أداء اإلجرا دمين النه تخ ب المس دري دعم لت ديم ال ة ءات المطلوبوتكييف الهواء ؛ وتق

تخدام اآلم اعدة الفنية لالس افة ؛ وتقديم المس ريبة القيمة المض تفادة من إعفاءات ض ن للبدائل واالس
ورماركت والفندق لة محالت الس لس اريع التجريبية مع س ديقة للبيئة في المش  )اليوئنديبي( الص

 دوالر أمريكي) ؛  55,000(
 
ا  )ح( طة التوعية، بما في ذلك إدماج قض اريع التعليم البيئيةتنفيذ أنش ية،  يا طبقة األوزون في مش المدرس

 دوالر أمريكي) ؛ و 15,000( ومواصلة النشر للمستخدمين النهائيين (اليوئنديبي)
 
  دوالر أمريكي). 15,760مواصلو رصد وتنفيذ المشروع (اليوئنديبي) (  )ط(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكتقرير ال

  تقرير التحقق

تقوم األمانة بمراجعة تقرير التحقق 2018يار/مايو أ 27في  2017-2015تم تقديم تقرير التحقق للفترة   -14 . وس
ياً مع المقرر بعد اال 2017-2015للفترة  ، لن يتم نقل األموال الموافق عليها 72/19جتماع الحادي والثمانين. وتمش

ثانية إال بعد أن تكون األمانة قد راجعت تقرير التحقق وأكدّت أن الحكومة ممتثلة  ريحة ال بروتوكول لبموجب الش
  .مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية

  إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ياً مع المقرر   -15 روع للمرحلة األولى إلى االجتماع (أ)، كان من المف72/25تمش ترض تقديم تقرير إنجاز المش
روع وتم إرجاع 2016الثاني من عام  يد البالغ  2؛ غير أنه لم يتم بعد تقديم التقرير. وتم اإلبالغ عن إنجاز المش الرص

  .ثمانيندوالر أمريكي إلى االجتماع الحادي وال 8دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  111

                                                 
24UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/   
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  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -16 ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  كولومبياأص قاً وف 2018بالفعل حص
  .ألهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال

  الفنية لألنشطة التنظيمية المساعدة

تخدام الهيدروكلوروفلوروكربون  -17 الحماية من الحرائق الذي  ب في قطاع141-في ما يتعلق بالحظر على اس
وئنديبي )، أوضح الي2(ب)(75/44تمشياً مع المقرر  2017كانون األول/ديسمبر  31كان من المفترض تطبيقه بحلول 

تعراض من قبل المكتب القانوني لوزارة البي روع القرار قيد االس تدامة. ومن الأن مش متوقع أن يتم ئة والتنمية المس
غرض ب لهذا ال141-. وبعد اإلشارة إلى أن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون2018تطبيق الحظر بحلول نهاية عام 

ة إدارة إز ة من خط اني ة الث ة من المرحل الث ة الث ريح ديم الش ة أال يتم تق ان ت األم اً، اقترح ة المواد لم يكن آمن ال
  وروفلوروكربونية حتى يصبح الحظر سارياً, الهيدروكل

  األنشطة في قطاع الرغاوى

تجابةً ل  -18 افية المتوقعة إلدخال النظم القائمة )، أفاد اليوئنديبي أن 6(ب)(75/44لمقرر اس غيل اإلض تكاليف التش
وف تتجاوز  الهيدروفلوروألكانعلى  بب ارتفاع تكاليف المواد الخام وكغ/دوالر أمريكي 10س افي م بس العمل اإلض

بات كان المطلوب لتطوير تركي يدروفلوروأل طت .المخفض اله بألمانة ا وأُحي ماً  كانأن عل يدروفلوروأل  حمتار غي اله
ً أن قع ولمتن امن لک، ودلبلافي بعد ياً رتجا بح متاحا ركات النظمدم تقرد أن بمج يص وأن ، لخاصة بهاراء الشر امأوا ش

وف تعتمد افية س غيل اإلض افة إلى ذلك،  .ليولتحت اقوفي ر ألسعات واکيبارلتاعلی  تكاليف التش  أُحيطتوباإلض
روع التدليلي  ادقة علىاألمانة علماً بالتقرير النهائي عن المش تخدام للمص في  المتقطعةلأللواح  الهيدروفلوروألكان اس

ارت إلى ومبياعالة من حيث التكلفة في كولف 3من خالل تطوير تركيبات 5األطراف العاملة بموجب المادة  ، والتي أش
افيةأن  غيل اإلض  للـ م كغ/دوالر أمريكي 3.48ى م إلغك/أمريكي دوالر 9.17يمكن أن تتراوح بين  تكاليف التش

HFO-1233zd (E)  للـ م غك/أمريكي دوالر 8.14م و غك/أمريكي دوالر 21.60بين و HFO-1336mzz (Z) .
، وعلى وجه الخصوص على مدى استخدام المستخدمة التركيباتسوف تعتمد على  تكاليف التشغيل اإلضافيةما أن وب

ت األمانة بأن يقوم برنامج ةالمخفض الهيدروفلوروألكان تركيبات غيل باإلبالغ عن  اليوئنديبي، أوص تكاليف التش
افية ة الهيدروفلوروألكان الفعلية المتكبدة أثناء التحويل إلى تركيبات اإلض لرغاوي عند طلب في قطاع ا المخفض

ت کانإذا نه س أساأعلی ، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلمامستقبلية من يحة رش
افيةكاليف التت غيل اإلض لی  إة بها طتبرلموال األمامبيا ولومة کوحکد ستعي م،كغ/ييکرمر أالدو 2.13ن مل قأ ش
  .(6) (ب) 75/44رر لمقاع بما يتماشی مطراف ألدد المتعدوق الصنا

ركات  -19 تمل المرحلة األولى على قيام ش تش ركات النظم األربع، س النظم  في ما يتعلق بالتحويالت من خالل ش
يتم تنفيذها حتى  مبر  1بتطوير تركيبات وس تتمثل المرحلة الثانية في إنتاج 2019كانون األول/ديس ويق و. وس تس

تاج البوليوالت ل ما في ذلك إن فة، ب مات المختل تخدا قل التكنالبوليوالت لالس فة، ون مات المختل تخدا ولوجيا إلى الس
تخدمين  تخداماتالنهائيين في المس وف تنتهي بحلوالبدء في المبيعات والتحقق منها، المختلفة االس  31ول ، وس

   .2021 تموز/يوليه

  األنشطة في قطاع الخدمة

ّكل   -20 طلع بها جزءاً منتش طة المض ك لتعزيز قطاع الخدم األنش ديقة البدائل الير إدخال وتيس ةإطار متماس ص
ةاالحترار العالمي وذات إمكانية للبيئة  تنفدة المنخفض ، بما في ذلك التدابير التي تنطبق على كل من المواد المس

رب أو انبعاث هذه المواد خالل والمواد الهيدروفلوروكربونيةلألوزون  طة لمنع إطالق أو تس غيل  أنش تركيب وتش
االحترار العالمي  ذات إمكانيةالتدريب على االستخدام اآلمن للبدائل وتكييف الهواء ؛ التبريد و وصيانة وتفكيك معدات

                                                 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10والتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة (واردة في تقارير الحالة  3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/30 
 

 

9 
 

الشهادات في االستخدام  إلصدار للعمالةومعايير كفاءة  الفنيةلممارسات والمعايير اقواعد  مدونات وضعو؛ المنخفضة
ة االحترار العالمي إمكانيةاآلمن للبدائل ذات  تخدام البدائل ذات العمو؛  المنخفض تخدمين النهائيين لدمج اس ل مع المس

ة االحترار العالمي إمكانية تراتيجياتهم ؛  المنخفض ريبة القيمة وومعايير كفاءة الطاقة في اس اعتماد إعفاء من ض
تخدمين النهائيين ألنظمة التبريد التي تطبق  افة للمس طة ؛ وأن األثر البيئي المنخفضوكفاءة الطاقة معايير المض ش

  .أخرى

 الخالصة

دّم   -21 ص وارداتص خيارتم اظنو، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طختتق واد لما وحص
مح ب، عاملد لبلافي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا يس نية بما  وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالض اتخفيوس

ة و. يةذلتنفياللجنة امع د لبلا قتفال وايارنتومول کوترولة في بزاإلدول ايتماشی مع ج لفي حين أن المراجع  من قب
تهالك المبلغ عنه أقجارية مانة لتقرير التحقق مازالتاأل توى و .ل من األهداف المحددة في االتفاق، فإن االس يبلغ مس

شركات ا عمليات التحويلتتقدم و .في المائة 39.33 الصرف شط مالنظ، ومن المتوقع أن تبدأ شركات لرغاويفي   ةأن
ة بها التحويل ً قريب الخاص ن لحماية مافي ب 141-ون برکوروفلوروکلدرولهيدام استخن امد ة للحطنشراء أجم إتد قو .ا

حماية  الع اطفي قب 141-ون برکوروفلوروکلدرولهيدام استخا على ظرح أن يتم قريباً تطبيققع ولمتن امق وئرالحا
طلع بها في قطاع الخدمنتمثل األو على الرغم من تأخره.، قئرالحامن  طة المض ك جيد جزءاً من إطار م ةش تماس

ير إدخال التخطيط لتعزيز القطاع ديقة للبيئة البدائل ال، وتيس ةاالحترار العالمي  وذات إمكانيةص ، ويتوقع أن المنخفض
من ا طة على المدى الطويلتض تدامة األنش تمر س اعدة في تمكين البلد من الوفاء في ال، وأن تس بالتزاماته المتعلقة مس

  ل.باالمتثال بموجب البروتوكو

  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -22
مولية على لكولومبياالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ا بالموافقة الش ي أيًض ؛ وتوص

ريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  وخطة تنفيذ ، كولومبياالش
  فق عليه: تدول أدناه، على أنه من المالمقابلة لها بمستويات التمويل المبيّنة في الج 2018-2019الشريحة للفترة 

ا   )أ( يل األموال الموافق عليه نه لن يتم تحو د أن تكون أ ا إال بع اني مة ألم ب وحكو ديبي واليوني إلى اليوئن
وأكدّت أن حكومة كولومبيا ممتثلة  2017و 2016و  2015األمانة قد راجعت تقرير التحقق لألعوام 

 لبروتوكول مونتريال واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية ؛
 
ديب   )ب( ل أن اليوئن اء التحوي دة أثن ة المتكب افي ل اإلض غي اليف التش يبلّغ عن تك اتي س  إلى تركيب

ة الهيدروفلوروألكان تقبلية من يحة رشفي قطاع الرغاوي عند طلب  المخفض ن لثانية ماحلة رلمامس
ل ت کانإذا نه س أساأعلی ، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ غي اليف التش تك

ة افي لی إة بها طتبرلموال األمامبيا ولومة کوحکد ستعي م،كغ/ييکرمر أالدو 2.13ن م لقأ اإلض
 ؛ و(6) (ب) 75/44رر لمقابما يتماشی مع طراف ألدد المتعدوق الصنا

 
دام   )ج( تخ دار حظر على اس ا في إص ة كولومبي دة حكوم اع ديبي مس ل اليوئن يواص س

 في قطاع الحماية من الحرائق في أقرب وقت ممكن.  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 )الثانية، الشريحةالثانية(المرحلة 

  اليوئنديبي 1,268,00788,761

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 )الثانية، الشريحةالثانية(المرحلة 

  اليونيب 50,0006,500

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ج)
 )الثانية، الشريحةالثانية(المرحلة 

  ألمانيا 162,90020,919
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  مشروعات غير متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  كولومبيا

  الوكالة الثنائية/ المنفذة عنوان المشروع

  اليوئنديبي        ايکولومب بيماشركة في  ةيفي صناعة الثالجات المنزل نيزوبوتياأل یإل  134a-دروفلوروکربونيمن اله ليالتحو  )أ(

  

 الوكالة المنسقة الوطنية
  

  وحدة األوزون الفنية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة
 

 في المشروعت معالجتها االستهالك المبلغ عنها للمواد المستنفدة لألوزون التي تم اناتيأحدث ب
  *])ادرج الشهر والسنة[حتى ]، ادرج السنةقدرات استنفاد األوزون، [ طن من( 7المادة : بيانات ألف

  ])ادرج الشهر والسنة[حتى  ]، ادرج السنة[األوزون، قدرات استنفاد  طن منباء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (

(المصدر:  2015في عام  )134a –طنًا متريًا من الهيدروفلوروكربون  927طن متري من الهيدروفلوروكربون (بما في ذلك  1,568تّم تقدير استخدام إجمالي قدره * 
وحدة األوزون الفنية، -والبدائل عن المواد المستنفدة لألوزون في كولومبيا"، حكومة ألمانيا/وزارة البيئة والتنمية المستدامة لمواد المستنفذة لألوزونل الدراسة االستقصائيّة

  ).2017كانون الثاني/يناير 
 ال يوجد  طن متري  للحصول على تمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)استهالك الهيدروفلوروكربون الباقي المؤهل 

طن متري من مكافئ ثاني   
  أكسيد الكربون

 ال يوجد

  

  
 شركة مابي عنوان المشروع

 67.28طن متري المستخدم في الشركة:  134a -الهيدروفلوروكربون
 96,210 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 67.28طن متري خالل هذا المشروع:الواجب إزالته  134a -الهيدروفلوروكربون

 96,210 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

 26.91طن متري:R-600aالبديل الواجب إزالته خالل هذا المشروع:

 80.73 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 12   مدة المشروع (باألشهر):

 3,829,127 المبلغ األولي المطلوب (دوالر أمريكي):
  (دوالر أمريكي):تكاليف المشروع النهائية 

 1,074,350            رأس المال اإلضافية: تكاليف                       
حاالت الطوارئ

)10:(% 
81,150 

 0 تكاليف التشغيل اإلضافية:
 1,114,350المشروع:إجمالي تكاليف

 100  الملكية المحلية (%):

 0  (%): عنصر التصدير

 1,114,350 المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

 16.56 (دوالر أمريكي/ كغم)  التكلفة:الفعالية من حيث 

 11.58 (دوالر أمريكي/ طن متري من ثاني أكسيد الكربون)

 78,005 تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
 1,192,355 إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

 نعم حالة التمويل المماثل (نعم/ ال):

 ال معالم رصد المشروع مشمولة (نعم/ ال):
  

 النظر فيه بصفة فرديةتوصية األمانة

  

 ال يوجد  طن متري   المواد الهيدروفلوروكربونية
 ال يوجد  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

 ال يوجد  طن متري   المواد الهيدروفلوروكربونية
 ال يوجد  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

 إزالة أطنان من قدرات استنفاذ األوزون التمويل (دوالر أمريكي)   مخصصات خطة العمل للعام الحالي

 0 0  (أ)
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 مالحظة من األمانة
  خلفية

 
صناعة  ليتحولمشروع  مقترح نياالجتماع التاسع والسبع یإل ا،يکولومب حكومة نيابة عن بي،يوئنديقدم ال        -23

وبعد  .(ز)78/3، وفقًا للمقّرر 4األيزوبوتين 134a-دروفلوروکربونيمن اله ايکولومب یمابشركة في  ةيالثالجات المنزل
ً 79/39قرار اللجنة التنفيذية بتأجيل المشروع إلى االجتماع الثمانين (المقرر  إلى  5)، أعاد اليوئنديبي تقديم مقترحاً منقحا
  ظر في المشروع حتى االجتماع الحادي والثمانين.االجتماع الثمانين. وخالل االجتماع الثمانين، أّجلت اللجنة التنفيذية الن

المقدّم إلى مشروع ال مقترح الحادي والثمانيناالجتماع  یإل تقديم ا،يکولومب حكومة نيابة عن بي،يوئنديال أعاد        -24
 87,688طن متري ( 61.32من  134a -االجتماع الثمانين، مع التعديالت التالية: زيادة في إزالة الهيدروفلوروكربون

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)  96,210طن متري ( 67.28طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى 
، وتخفيض في مدة المشروع 1على النحو المبين في الجدول  الشركةاستناداً إلى معلومات محدثة عن االستهالك في 

  شهراً. 12إلى  18من 

  االستهالك  السنة
  طن متري من ثاني أكسيد الكربون  طن متري

2014 58.31 83,383 
2015 49.52 70,814 
2016 76.13 108,866 
2017 76.18 108,937 

 96,210 67.28  2017-2015متوسط الفترة 
  

المنزلية التي تعمل  كّرر الطلب المقدم التزام حكومة كولومبيا بإصدار حظر على تصنيع واستيراد الثالجات        -25
  على المواد الهيدروفلوروكربونية ما أن تقوم الشركة بتحويل إنتاجها.

بعد تقديم مقترح المشروع إلى االجتماع الحادي والثمانين، أوضح اليوئنديبي أن الشركة سبق وقامت بمعظم        -26
االستثماءات التي ُطلب التمويل ألجلها عندما تم تقديم المشروع في األساس إلى االجتماع التاسع والسبعين واالجتماع 

 الثمانين. 

شروع المقدّم من قبل حكومة كولومبيا إلى االجتماع الثمانين مرفقة ربطاً بهذه إن الوثيقة المرفقة بمقترح الم       -27
  المالحظة من األمانة.

 األمانة تعليقات
 

يل اإلضافية وأن سيجمع المشروع البيانات عن تكاليف التشغ ، (ز) 78/3وفقا للمقرر أّكد اليوئنديبي أنه،       -28
وأنه، وفقاً  البيانات، بغض النظر عن أن تكاليف التشغيل اإلضافية لم تُطلب ؛تقرير المشروع النهائي سيتضمن تلك 

لمشروع أو جعلها والقرارات الالحقة للجنة التنفيذية، سيتم تلف المعدات التي سيتم استبدالها من قبل ا 22/38للمقرر 
  غير قابلة لالستخدام في إطار المشروع.

  
قررت  2016أنه منذ عام  اليوئنديبيأوضح و الشركة.األمانة مزيداً من التوضيح بشأن حالة التحويل في طلبت       -29

عملية إنتاج سليمة بيئياً بما يتماشى مع االلتزام البيئي القوي لحكومة كولومبيا الذي  االنتقال إلىكولومبيا  مابي شركة
تباع تكنولوجيات طويلة األجل تقلل إلى أدنى حد من التأثير يشجع الشركات في قطاع التبريد وتكييف الهواء على ا

                                                 
4 31UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/. 
5UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38   
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، استمر تخطيط وتنفيذ عملية وبناًء على ذلك .وتعزز قرار مابي كولومبيا باعتماد تعديل كيغالي ..السلبي على البيئة
 .فقط ةالشرك، وذلك باستخدام التمويل المقدم من مدار العامين الماضيين على األقلعلى  الشركةالتحويل في 

  
مرحلة متقدمة: تم شراء المعدات الالزمة للتحويل كما هو هي في كذلك أن عملية التحويل  أوضح اليوئنديبي      -30

إعادة  علىتعمل  الشركةال تزال الشركة. وموضح في مقترح المشروع المقدم إلى اللجنة التنفيذية وتم تركيبها في 
يمكن استكمال العمل المتبقي و .وضمان الجودة واالختبارات الميدانية والتدريب لهاوإصدار الشهادات  المنتجات تصميم

  .بعد ذلك على التكنولوجيا الجديدة مباشرةً  القائمتصنيع على أن يبدأ ال، شهراً  12مدته البالغة زمني الطار ضمن اإل
 

  التوصية
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في النظر في      -31
  

إلى األيزوبوتين في تصنيع الثالجات  134a-لتحّول من الهيدروفلوروكربونل مقترح المشروع  )أ(
، في سياق مناقشتها بشأن المشاريع القائمة على الهيدروفلوروكربون المنزليّة في مابي كولومبيا

كما يرد وصفه في الوثيقة (ز)،  78/3لمقرر ل وفقاالمستقلة المقدمة إلى االجتماع الحادي والثمانين 
 عامة على القضايا التى تم تبينها أثناء استعراض المشروعاتنظرة 

)UNEP/Oz.L.Pro/ExCom/81/14؛ (  
 
على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بقيمة  الموافقة أو عدم الموافقة   )ب(

نديبي، على دوالر أمريكي لليوئ 78,005دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  1,114,350
 أساس أنه إذا تمت الموافقة على المشروع:

 
لن يكون أي تمويل إضافي متاحاً حتى يستلم الوديع في مقر األمم المتحدة في نيويورك صك  )1(

 المصادقة من حكومة كولومبيا ؛
 
طن متري من مكافي ثاني أكسيد الكربون) من  96,210طن متري ( 67.28سيتم خصم  )2(

في  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامةمن نقطة  134a -الهيدروفلوروكربون
 الهيدروفلوروكربون ما أن يتم تحديدها ؛

 
شهراً من نقل األموال إلى اليوئنديبي، وسيتم تقديم تقرير إنجاز  12سيتم تنفيذ المشروع خالل  )3(

أية شامل مع معلومات مفصلة عن تكاليف رأس المال اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية و
وفورات محتملة متكبدة أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي سّهلت التنفيذ، خالل ستة أشهر 

 من تنفيذ المشروع ؛ و
 

سيتم إرجاع أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف بعد سنة واحدة على األكثر من  )4(
  تاريخ إنجاز المشروع.

  
 

---------------



 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38 

17 October 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من  ،مونتريال
 

 
  كولومبيامقترح مشروع: 

 
 

  تتألّف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
 

  التبريد
 

إلى األيزوبوتين في صناعة  134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون -
    الثالجات المنزليّة في شركة مابي كولومبيا

 

 اليؤنديبي
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  مشروعات غير متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 كولومبيا

  الوكالة الثنائيّة/المنفذة  ) عنوان المشروع1(

 إلى األيزوبوتين في 134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون  )أ(
  صناعة الثالجات المنزليّة في شركة مابي كولومبيا

  اليؤنديبي

 
 ةوحدة األوزون الفنيّة في وزارة البيئة والتنمية المستدام الوكالة المنسقة الوطنيّة

  
  أحدث بيانات االستھالك الُمبلَّغ عنھا للمواد المستنفذة لألوزون التي تّمت معالجتھا في المشروع

    (طن من قدرات استنفاذ األوزون، (أدرج السنة)، حتى (أدرج الشھر والسنة)) 7ألف: بيانات المادة 
  *  المواد الھيدروفلوروكربونيّة

  
  سنة))ر والباء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون، (أدرج السنة)، حتى (أدرج الشھ

  *  الھيدروفلوروكربونيّةالمواد 

  
اذ ستنفاستھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤّھل للحصول على تمويل (طن من قدرات ا

  األوزون)
  ال ينطبق

   

 شركة مابي المشروععنوان
 61.32 المستخدم في الشركة (طن متري): 134a-الھيدروفلوروكربون 
 61.32:(طن متري)الواجب إزالته 134a-الھيدروفلوروكربون 
يد(بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسالواجب إزالته 134a-الھيدروفلوروكربون 

الكربون):
87,688 

 18 مّدة المشروع (باألشھر):
 3,024,067(دوالر أميركي): المبلغ األولي المطلوب

 تكاليف المشروع النھائيّة (دوالر أميركي):
 1,033,200تكاليف رأس المال اإلضافيّة:

 81,150:حاالت الطوارئ
 0:تكاليف التشغيل اإلضافيّة
 1,114,350إجمالي تكاليف المشروع:

 100 الملكية المحلية (%): 
 0 عنصر التصدير (%):

 1,114,350المطلوبة (دوالر أميركي):المنحة
 18.17الفعاليّة من حيث التكلفة (دوالر أميركي/كغم):

 78,005تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أميركي):
 1,192,355األطراف (دوالر أميركي):تكاليف المشروع للصندوق المتعّددإجمالي

 نعم حالة التمويل المماثل (نعم/ال): 
 ال:شمولة (نعم/ال)ممعالم رصد المشروع 

 
 النظر فيه بصفة فرديّة توصية األمانة

في عام  )134a –بون طنًا متريًا من الھيدروفلوروكر 927طن متري من الھيدروفلوروكربون (بما في ذلك  1,568تّم تقدير استخدام إجمالي قدره *
 .المستنفذة لألوزون)لمواد ل الدراسة االستقصائيّة(المصدر:  2015

  

دوالر التمويل (  مخصصات خطة العمل للعام الحالي
أمريكي)

 إزالة أطنان من قدرات استنفاذ األوزون

00 (أ)
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 وصف المشروع

 
  الخلفيّة

  
عن حكومة كولومبيا، إلى االجتماع التاسع والسبعين مقترح مشروع لتحويل صناعة الثالجات  قّدم اليؤنديبي، نيابةً  .1

  (ز).78/3، وفقًا للمقّرر 1إلى األيزوبوتين 134a- المنزليّة في شركة مابي كولومبيا من الھيدروفلوروكربون
  
الذي يُستخدم  134a- الھيدروفلوروكربونقّدم اليؤنديبي مقترح مشروع إضافيًّا إلزالة  ،في االجتماع نفسهو .2

  . 2شيفي تصنيع الثالجات المنزليّة في بنغالد

استعراض النظرة العامة على القضايا التي تّم تبنّيھا من خالل في الوثيقة حول  مقترحا المشروعأُدرج  .3
  . بصفة فرديّةا ُعرضا للنظر فيھما م، بما أنّھ3المشروع

  4النقاش بين اليؤنديبي واألمانة قبل االجتماع التاسع والسبعين
  
(بما في ذلك  دوالر أمريكي 3,829,157كان اليؤنديبي قد قّدم إلى االجتماع التاسع والسبعين مقترًحا بقيمة  .4
دوالر  769,397كلفة التشغيل اإلضافيّة البالغة تو دوالر أمريكي 3,059,760اإلضافيّة البالغة  لماال رأسكلفة ت

كلفة تيتألّف من  دوالر أمريكي 2,929,267. إثر المناقشة مع األمانة، قّدم اليؤنديبي مقترًحا ُمراجًعا بقيمة  5).أمريكي
 أمريكي دوالر 769,397 البالغة كلفة التشغيل اإلضافيّةتو دوالر أمريكي 1,959,870 اإلضافيّة البالغة المال رأس
وعلى  134a- الھيدروفلوروكربونلفرض حظر على تصنيع التجھيزات القائمة على  دوالر أمريكي 200,000 ومبلغ

 1,502,867قدره من الصندوق وتأمين تمويل مشترك منھا دوالر أمريكي 1,426,400استيرادھا. جرى طلب مبلغ 
  من شركة مابي.  دوالر أمريكي

  
واقترحت  دوالر أمريكي 992,970مال اإلضافيّة للتحّول بـال رأسكلفة تھا، لتحليقّدرت األمانة، على أساس  .5

-من أجل فرض حظر على التجھيزات القائمة على الھيدروفلوروكربون دوالر أمريكي 30,000مبلًغا إضافيًّا قدره
134a مع دوالر أمريكي 769,397كلفة التشغيل اإلضافيّة البالغة ت. لم تقترح األمانة إدخال أي تغييرات على ،

اإلشارة إلى أنّھا تفتقر إلى الخبرة الكافية من أجل تقييم ھذه التكاليف. وانطالقًا من التكاليف الُمراجعة التي قّدرتھا 
مستوى إلى )، احتاجت المؤّسسة إلى وقت إضافي للنظر في ھذه التكاليف ودوالر أمريكي 1,792,367األمانة (أي 

  رك، في حال وجوده.مالئم من التمويل الُمشت

  
  6المناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

ش يفي االجتماع التاسع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذيّة على النظر في مقترحي مشروع (من بنغالد .6
بتعديل تتعلّق ) على جدول األعمال، مسائل 1(ج)(11وكولومبيا) في مجموعة االتصال التي تّم تشكيلھا ضمن البند 

المعايير للتمويل. لكن، رّكزت النقاشات في مجموعة االتصال على  شروعبروتوكول مونتريال؛ ومعلى كيغالي 
 من على معايير إضافيّة للنظر في مقترحات المشروعات االستثماريّة المرتبطة بالھيدروفلوروكربون، بدالً 

                                                 
1 31UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/28. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19. 
 ، المرفقة ربطُا بھذه الورقة. 31NEP/OzL.Pro/ExCom/79/Uمن الوثيقة  27إلى  14النص الكامل للمناقشات وارد في الفقرات  4
 دوالر أمريكي) مرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة للتجھيزات المصنّعة التي ستتكبّدھا المؤسسة. 3,075,261شمل المقترح أيًضا تكاليف إضافيّة ( 5
 ، المرفقة ربطُا بھذه الورقة.51zL.Pro/ExCom/79/NEP/OUمن الوثيقة  143و 89إلى  87النص الكامل للمناقشات وارد في الفقرات  6
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لى تأجيل النظر في المشروَعْين الخاصين بالھيدروفلوروكربون وبالتالي، وافقت اللجنة التنفيذيّة ع المقترحات الفعليّة.
  .7إلى االجتماع الثمانين

  إعادة تقديم المشروع االستثماري الخاص بالھيدروفلوروكربون لكولومبيا
  
تّم تقديمه إلى  ن قدأعاد اليؤنديبي، نيابةً عن حكومة كولومبيا، تقديم مقترح مشروع إلى االجتماع الثمانين كا .7

دوالر  3,829,175االجتماع التاسع والسبعين، مع تخفيض التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف من 
  شھًرا. 18بلغت مّدة المشروع و .دوالر أمريكي 3,024,067إلى  أمريكي

  
المشروع وتعليقات األمانة رفقت وثيقة المشروع المقّدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين، بما في ذلك وصف أُ  .8

  وتوصيتھا بھذه الوثيقة.

  
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

 
التمويل المطلوب للمقترح الُمراَجع دون المبلغ الذي قُّدم أصالً إلى االجتماع التاسع  األمانة إلى أنّ أشارت . 9

 دوالر أمريكي 2,929,267االجتماع التاسع والسبعين (ا اقترحه اليؤنديبي أخيًرا في مّ موالسبعين، إنّما كان أعلى 
) وبالتالي، جرى االتفاق على استخدام التكاليف التي قّدرتھا دوالر أمريكي 1,426,400طُلب منھا من الصندوق 

األمانة في االجتماع التاسع السبعين كأساس لمناقشة مستوى التمويل للمشروع. ومن ھذا المنطلق، دخل اليؤنديبي 
ل بشأن تكاليف المشروع.واأل  مانة في نقاش مفصَّ

كان مستوى التمويل المشترك اإلضافي الذي أّمنته المؤسسة الفارق األساسي بين التكاليف التي قّدرتھا  .10
لنقاش، تّم االتفاق على اعتبار األمانة والمقترح الذي قّدمه اليؤنديبي في االجتماع التاسع والسبعين. وتعقيبًا على ھذا ا

اإلضافيّة تمويالً مشترًكا من المؤسسة، مع اإلشارة إلى أن مؤونة التكاليف اإلضافيّة تُشّكل حافًزا  يف التشغيلتكال
 R-600aالعتماد مبكر للتكنولوجيّات. وقد تحّولت المؤسستان األخريان المصنّعتان للثالجات المنزليّة في البلد إلى 

أن االتفاق على عدم المطالبة بتكاليف  بھما. ومن شأن األمانة أن تُشّدد على ةمن خالل استخدام مواردھما الخاص
قد ال  لكنّھا يشّكل سابقة؛ بينما تعتبر األمانة مثل ھذه الخطوة مالئمة في مثل ھذه الظروف، الاإلضافيّة يجب أ التشغيل

  تكون مالئمة في ظروف أخرى.

على أساس واإلضافيّة التي اقترحتھا األمانة في االجتماع التاسع والسبعين  مالال رأستكلفة في ما يخص  .11
استعراض المعلومات اإلضافيّة وإجراء مناقشات إضافيّة مع إثر المقترح المراجع المقّدم إلى االجتماع الثمانين، و

  اليؤنديبي، تّمت الموافقة على التغييرات التالية لبعض بنود التجھيزات:

بما  والر أمريكيد 142,500إلى  دوالر أمريكي 135,000والتخزين من  تلقيمالكلفة اإلضافيّة لنظام الزيادة   )أ(
لمصنع، ااألمتار من من عد بضع مئات على بُ  R-600aمادةلتخزين  نأن بنى المؤسسة تقتضي توافر خّزا

 ؛ R-600a مّما يتطلّب أنابيب طويلة، وصّمامات إغالق إضافيّة ومراكمات لـ
 

                                                 
 .79/40و 79/39المقّرران  7
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للوحدة  كيدوالر أمري 45,000إلى  دوالر أمريكي 24,000ليوم من الھ وتفريغزيادة كلفة اختبار تسّرب   )ب(
بما في ذلك  مع النظر في مراجعة المعلومات اإلضافيّة، دوالر أمريكي. 135,000الواحدة، لمجموع قدره 

 المعلومات من مشروعات أخرى مقّدمة إلى االجتماع الثمانين؛
 

حدة للو دوالر أمريكي 50,000إلى  دوالر أمريكي 43,333من  R-600a بـ لشحنا(ج) زيادة كلفة محطة 
  ؛دوالر أمريكي 150,000الواحدة لمجموع قدره 

  
ة بالتجھيزات وفق التكاليف المراجعة المرتبط دوالر أمريكي 81,150(د) تكييف الحاالت الطارئة عند مستوى 

  الرأسماليّة (وحدھا)؛
  

استيرادھا و 134a- حظر على تصنيع المعّدات القائمة على الھيدروفلوروكربون فرض(ه) الموافقة على تمويل 
  دوالر أمريكي 40,000قدره 

  
وعلى ھذا األساس، بلغ المستوى الموافق عليه للتمويل المطلوب من الصندوق المتعّدد األطراف  .12

 61.34من شأن تنفيذ المشروع أن يؤدي إلى إزالة وكغم). /دوالر أمريكي 18.17(أي  دوالر أمريكي 1,114,350
، واإلزالة الكاملة )من مكافئ ثاني أكسيد الكربونطنًا  134a )87,688- طنًّا متريًّا من الھيدروفلوروكربون

د وحظر تصنيع مثل ھذه المعّدات واستيرادھا، مع لفي تصنيع الثالجات المنزلية في الب 134a-لھيدروفلوروكربونل
  إلى الدول المجاورة.  رومبيا تُصدَّ اإلشارة إلى أن الثالجات المنزليّة المصنّعة في كول

 
 . التكاليف الموافَق عليھا لمشروع مابي كولومبيا1الجدول 

 )دوالر أمريكيالكلفة الموافَق عليھا ( البند
 142,500 والتخزين تلقيمالمجموع الفرعي لنظام ال

 135,000 والتفريغاختبار التسّرب 
   غازات التبريد شحننظام 

 150,000 )3الھيدروكربون ( شحنمحطة 
 90,000  )3( يّةصوتالفوق  اللحام بالموجاتمعّدات
 90,000  ) 3تسّرب الھيدروكربون ( الكشف عنأجھزة 

 9,000  الوظيفيّة اإلصالحاتمنطقة 
   المصاحبةاألعمال 

 15,000  األعمال المدنيّة
 120,000 نظام السالمة

 60,000  منّصات)و ومسالك، ومواتيرمراوح، نظام التھوئة (
 811,500المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

 50,000  وبدء التشغيلالتركيب 
   المنتج، وتدقيق السالمة واعتماد، اتالتجارب، واالختبارإجراءات 

 24,200  بريثالجة للتج
 5,000  ميدانيّةاختبارات 

 27,500  جديدةالمنتجات ال اعتماد
 25,000  العامة السالمة اعتماد

   الموارد البشريّة
 20,000  التدريب

 30,000  المساعدة الفنيّة
181,700 المجموع الفرعي العام
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 )دوالر أمريكيالكلفة الموافَق عليھا ( البند
993,200 المجموع الفرعي

81,150 )%10( الطوارئ
1,074,350 اإلضافيّة مالال رأسكلفة تمجموع 
0 اإلضافيّة لكلفة التشغيتمجموع 
134a 40,000- التجھيزات القائمة على الھيدروفلوروكربون على حظر فرض

1,114,350  طلب تمويل إلى الصندوق المتعّدد األطراف
 

مع الموافقة على مستوى التمويل المطلوب من الصندوق المتعّدد األطراف، أشارت حكومة كولومبيا إلى  .13
النظر في الكلفة اإلجماليّة للتحّول لتكون أعلى من المستوى الموافَق عليه. كما أشارت األمانة إلى أن المؤسسة ستُنفّذ، 

فاءة الطاقة لغالبيّة النماذج المنتجة، مع تحسين الكفاءة ن كيإلى تحس مشروع يھدف عنصربواسطة أموالھا الخاصة، 
. إلى ذلك، أشارت األمانة إلى عنصرال بھذافي المئة. لكن، لم تقيّم األمانة التكاليف المرتبطة  25المتوقّعة بنسبة تناھز 

اإلضافيّة وتكاليف مال ال رأس ليفتكا(ز) يھدف إلى اكتساب الخبرة في  78/3أن تنفيذ المشروعات بموجب المقّرر 
اإلضافيّة التي يُمكن ربطھا باإلزالة التدريجيّة للھيدروفلوروكربون. وانطالقًا من المعلومات المتوفّرة عند  التشغيل
، اعتبرت األمانة أن التكاليف الموافَق عليھا ھي أفضل تقديراتھا إلجمالي تكاليف التحّول االستعراضإجراء 

رات قد تتغيّر مع توفّر مزيد من المعلومات وبحسب مواصفات المؤسسات الُمحّددة. ياإلضافيّة، غير أن ھذه التقد
  وبالتالي، تعتبر األمانة أن التكاليف الموافق عليھا لن تشّكل سابقة.

  :أشارت األمانة إلى ما يليكما  .14

 (ز)؛78/3امتثل المشروع الذي تّم تقديمه إلى االجتماع التاسع والسبعين للشروط بموجب المقرر   )أ(
 
، 79/45ّرر ب المقيمتثل المشروع الذي أُعيد تقديمه إلى االجتماع الثمانين للشروط اإلضافيّة كلّھا بموج  )ب(

- وروكربونمن أجل التحّول من الھيدروفل ةمنفرد بصفةأن المشروع قّدمته مؤسسة ثالجات منزليّة أي 
134a  انير بلدغالبلدان إلى األيزوبوتين، وھي تكنولوجيا ناضجة تّم اعتمادھا في مؤسسات شبيھة في 

مشروع في كغاز تبريد. ويُمكن تكرار نتائج ال 12- المادة الخامسة عند استبدال الكلوروفلوروكربون
مادة ال بلدانفي  134a- قائمة على الھيدروفلوروكربونللثالجات المنزليّة  ةمصنّع أخرى مؤسسات

اھًزا جيكون  الخامسة. سيتّم تنفيذ ھذا المشروع بالكامل في أقل من عاَمْين، وسيصدر تقرير شامل متى
ي أتُعاد واإلضافيّة  مال اإلضافيّة وتكاليف التشغيلال مفّصلة حول تكاليف رأسيحتوي على معلومات 

 خ استكمال المشروع.يارأموال متبقية إلى الصندوق في غضون عام واحد كحّد أقصى بعد ت
  

  التوصية
  

إلى األيزوبوتين في  134a- قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في النظر في مشروع التحّول من الھيدروفلوروكربون .15
المعنونة بنظرة عامة على  وإجراء المناقشات 79/45المقّرر  بتصنيع الثالجات المنزليّة في مابي كولومبيا بموج

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22في الوثيقة  ةالواردفي خالل استعراض المشروع القضايا التي تّم تبنّيھا 

 
 

----------------------



   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 
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 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
  

 

 
 
  

 مقترح مشروع: كولومبيا
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

 تبريدال

 134-دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحوa نيزوبوتياأل یإل  
  اليوئنديبي                              ايکولومب بيماشركة في  ةيصناعة الثالجات المنزل  في           
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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  كولومبيا

  الثنائية/ المنفذة الوكالة عنوان المشروع

في  ةيفي صناعة الثالجات المنزل نيزوبوتياأل یإل  134a-دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحو  ) أ(
       ايکولومب بيماشركة 

  اليوئنديبي 

  

 الوكالة المنسقة الوطنية
  

  وحدة األوزون الفنية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة
 

  

 في المشروعا ت معالجتھلألوزون التي تملمواد المستنفدة االستھالك المبلغ عنھا ل اناتيأحدث ب
  ])ادرج الشھر والسنة[حتى ]، ادرج السنةقدرات استنفاد األوزون، [ طن من( 7: بيانات المادة ألف

  

  ])ادرج الشھر والسنة[حتى  ]، ادرج السنة[األوزون، قدرات استنفاد  طن منباء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (
 ال يوجد   المواد الھيدروفلوروكربونية

  
 ال يوجد  استھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤھل للحصول على تمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  

  
 شركة مابي عنوان المشروع

 61.32 المستخدم في الشركة (طن متري):  134a -الھيدروفلوروكربون
 61.32 (طن متري):الواجب إزالته  134a -الھيدروفلوروكربون
 87,688 (بالطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون):  134a -الھيدروفلوروكربون

 24  مدة المشروع (باألشھر):
 3,829,157 األولي المطلوب (دوالر أمريكي):المبلغ

  (دوالر أمريكي):تكاليف المشروع النھائية 
 1,781,700            :اإلضافيةتكاليف رأس المال                      

 178,170%):10حاالت الطوارئ (
 769,397 :اإلضافيةتكاليف التشغيل

 2,729,267:إجمالي تكاليف المشروع
 100 الملكية المحلية (%):

 0  (%): عنصر التصدير
 1,426,400المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

 23.26 م):من حيث التكلفة (دوالر أمريكي/ كغالفعالية
 99,848 تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

 1,526,248 أمريكي):إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر
 نعمحالة التمويل المماثل (نعم/ ال):

 ال :معالم رصد المشروع مشمولة (نعم/ ال)

  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة

  

 ال يوجد   المواد الھيدروفلوروكربونية

إزالة أطنان من قدرات  التمويل (دوالر أمريكي)   مخصصات خطة العمل للعام الحالي
 استنفاذ األوزون

 00  (أ)
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 وصف المشروع
صناعة  ليتحولمشروع  مقترح نياالجتماع التاسع والسبع یإل ا،يحکومة کولومب نيابة عن بي،يوئنديقدم ال        -1

کلفة ت) بR-600a( نيزوبوتياأل یإل 134a-دروفلوروکربونيمن الھ ايکولومب یمابشركة في  ةيالثالجات المنزل
قدمت  حسبما، دوالر أمريكي 268,041 بقيمةتكاليف دعم الوكاالت و کي،يدوالر أمر 3,829,157 قدرھا ةيإجمال

 أصال.

تأييد حكومة كولومبيا للمشروع عزم الحكومة على التصديق على تعديل  يبين خطاب(ز)،  78/3لمقرر ل وفقا       -2
يورك في مقر األمم المتحدة في نيوالوديع  يستلمحتى أنه لن يتوفر أي تمويل آخر ب على علمأن الحكومة وكيغالي؛ 

بأنه في حالة الحكومة على ھذا المشروع؛ وأن تقر  لتنفيذيةإذا وافقت اللجنة ا ،صك التصديق على تعديل كيغالي
من نقطة البداية (التي يمكن االتفاق  الھيدروفلوروكربونأي تخفيض في سيتم خصم الموافقة على ھذا المشروع، 

 .ديدون تمويل تمھيبقدم  المقترحعليھا في المستقبل). وتالحظ األمانة أيضا مع التقدير أن ھذا 

  المشروع ھدف

الکربون) من  ديمن ثاني أکس طن 87,688( يمتر طن 61,32 قدرسنوي المشروع استھالك  سيزيل      -3
. كما سيتم تحسين ايکولومب یبامشركة في  المنزليةثالجات الفي ثالثة خطوط لتصنيع  134a - دروفلوروکربونيالھ

 .والعناصر خطوط اإلنتاجلتعديالت  إجراءفي المائة من خالل  5اقة في الثالجات المنزلية بنسبة الطاستخدام كفاءة 

  القطاع أساسية عن تومعلوماكربون الھيدروفلورو استھالك

 ديفي قطاع التبر الھيدروفلوروکربونية المواد من یمتر طن 1,613استھالك قدره  دي، تم تحد2015في عام         -4
صناعة في المائة) في  6,1طن متري ( 98,16 ثالث شرکاتت تستھلك کانومنه  ا،يالھواء في کولومب فييوتک

منھا إلى البلدان  ئةفي الما 21تم تصدير التي منزلية،  ةمليون ثالج 1,1 حوالي. وتم تصنيع ةيالثالجات المنزل
ھا قائمة منتقريبا في المائة  68المجاورة مع استيراد نفس الكمية تقريبا. ومن بين الثالجات المنزلية المستوردة، يوجد 

 شركتان، أكملت 2015. ومنذ عام R-600a المادة  علىقائمة المائة منھا  في 32، و 134 -على الھيدروفلوروكربون
الشركة و ،134a-الھيدروفلوروكربونولم تعد تستھلك  R-600a المادة ا إلىمتحويلھ مصنعتان للثالجات المنزلية

مابي. شركة  يھحاليا  134a -الھيدروفلوروكربونستھلك التي تفي البالد  للثالجات المنزلية ة المصنعةالوحيد
 ريحسب تقد 2015الھواء لعام  فييوتک دياستھالك بدائل المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبر 1الجدول  ويلخص

االجتماع التاسع  یبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة إلل الدراسة االستقصائيةجزء من بصفته  ايحکومة کولومب
 .نيوالسبع
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الدراسة ورد في  حسبما(طن متري)  2015الھواء في عام  فييوتک ديفي قطاع التبر دياستھالك غازات التبر - 1 الجدول
  بدائل المواد المستنفدة لألوزونل االستقصائية

 أخرى 134a   R-404A  R-407C R-410A R-507A R-717 R-437A-الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروفلوروكربون القطاعات
  التبريد

 1.24 - - - - - - 98.16 -  تصنيع الثالجات المنزلية 

 1.88 - - 39.11 - 0.21 17.03 140.12 134.65 التجاريةتصنيع الثالجات 
في تصنيع الثالجات 
 المجال الصناعي

91.12 80.08 21.10 3.95 - 43.86 458.85 - 0.23 

 - 0.08 - - - - 1.65 0.56 0.42 تبريد وسائل النقل
 18.10 32.86 152.95 126.78 - 17.80 80.01 219.65 492.20 الخدمة

 تكييف الھواء
 0.89 0.16 - - 95.19 3.64 - 21.06 164.92 صناعات تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء 

 المتنقل
- 75.01 - - - - -  - 

 11.70 4.32 - - 80.85 22.77 - 33.96 81.63 خدمة تكييف الھواء
الھواء خدمة تكييف 

 المتنقل
- 159.55 - - - - - 0.18 - 

 34.03 37.60 611.80 209.74 176.04 48.38 119.79 828.15 964.95 المجموع
% االستھالك بالطن 

 المتري
32 27 4 2 6 7 20 1 1 

% االستھالك بمكافئ 
 ثاني أكسيد الكربون

36 24 10 2 8 17 - 1 2 

  

  معلومات أساسية عن الشركة
 
المنزلية في أمريكا  ھي واحدة من أكبر منتجي الثالجات (Controladora Mabe)مابي شركات مجموعة       -5

أدوات  - ھي جزء من مجموعة مابي - مابي كولومبيا (مابي)شركة وتنتج ھا ملكية مكسيكية وصينية. بالالتينية و
  .في المائة 100 بنسبة 5المادة من بلدان ھي مملوكة لبلدان و 1955المطبخ منذ عام 

 
وذات  التصميمنفس ذات جات المنزلية من الثال انماذج 11 مابي شركةجميع خطوط اإلنتاج الثالثة في تصنع       -6

تحول قدرتھا كي مابي مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لشركة ، تلقت 1997. وفي عام سعات مماثلة
 22-الھيدروكلوروفلوروكربونب و141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى  11-الھيدروفلوروكربون التصنيعية من

التبريد). وفي  عنصر( 134a-الھيدروفلوروكربونإلى  12-الھيدروفلوروكربون) ومن مركب لزالع ةرغو عنصر(
عنصر رغوة  لتحوكي الصندوق المتعدد األطراف لمن مساعدة  الستينمابي في االجتماع  ت شركةوقت الحق، تلق
المشروع  ذيتم تنفو. کلوبنتانيالس یإل 22-دروکلوروفلوروکربونيب والھ141-دروکلوروفلوروکربونيالعزل من الھ

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  32,10طن متري ( 381,10إزالة  یبنجاح مما أدى إل
 .22- دروکلوروفلوروکربونيب / الھ141-دروکلوروفلوروکربونيالھ
  

 الشركة حسب دروکلوروفلوروکربونيالھ استھالك
 
   2016 -  2014الفترة في  ايکولومب یبامشركة في 134a -دروفلوروکربونياستھالك الھ 2يبين الجدول          -7
  

  )2016 – 2014( ايکولومب یبامشركة في 134a -دروفلوروکربونياستھالك الھ -2الجدول 
 الكمية (طن متري)السنة

2014  58.31 
2015 49.52 
2016 76.13 

 183.96  مجموع االستھالك
 61.32 متوسط االستھالك

 87,688اني أكسيد الكربون)ثمتوسط االستھالك (طن من 
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 اختيار التكنولوجيا البديلة
 
- الھيدروفلوروكربونفي المائة من  30نه أرخص بنسبة ألبديلة  تكنولوجياك) R-600a( نيزوبوتياألاختير          -8

134a بالمقارنة مع أعلى عامل أداء ونسبة كفاءة استخدام الطاقة ذو من حيث التكلفة لكل جھاز و
التكنولوجيا وتستخدم على نطاق واسع  وثبتت جدوى ھذه؛ أقل نظام التبريد تنقية ويحتاج ؛134a-الھيدروفلوروكربون

 في كولومبيا.
  

  وصف المشروع
 
إجراء تغييرات على عملية اإلنتاج في خطوط  يتوقع، R-600a مادةلل المرتفعة قابلية االشتعاللنظرا         -9

غازات ب عمللكي يالخاص بھا  التجريبتعديالت على مختبر  إجراء وكذلكالتصنيع الثالثة والمنتجات النھائية، 
من الصندوق  لھا تمويل يطلبعناصر  ةالمشروع ثالث ويشمل. غازات التبريد بالھيدروكربونالتبريد القائمة على 

  المتعدد األطراف:
 

 في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدممضخات التشمل غازات التبريد وتلقيم تخزين لتعديالت   ) أ(
أجھزة  أي( ونظام السالمة خزانو ين وتوزيع غاز التبريد في المصنعوتخز التحميل،ونظام أنابيب 

كشف التسرب ومعدات مكافحة الحرائق وصمامات اإلغالق وأجھزة استشعار التدفق والضغط 
)؛ وتركيب المعدات واألشغال المدنية (أي إنشاء غرف خانالمياه وأجھزة كشف الد اشاترشو

 ذات الصلة؛ واالعتماداتللمضخات والنقل)؛ 
 
ثالث محطات جديدة و لشحنا قبللتسرب الھليوم في كشف ا استعمالتشمل وتعديالت خط اإلنتاج   ) ب(

التي تستخدم في األماكن القابلة  المعتمدةاألجھزة و R-600A المادة تناسبالتبريد أجھزة شحن ل
وكاشفين للكشف عن التسرب بعد  ،نظام التبريدلبالموجات فوق الصوتية  واستعمال الغلق ،1لالنفجار
لمنطقة األجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار نظام السالمة ووكل خط؛ لالشحن 

 نظام التھوية في منطقة التصنيع؛ وتركيب نظام السالمة و مدنيةالعمال األو صالحاإل
 

واالختبار (أي إضافة محطة شحن غازات من أجل التطوير مختبر الوتشمل األنشطة العامة تعديل     (ج) 
لتبريد ونظام اختبار ا ، ومقصورةلألجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجارمعتمدة التبريد 

تعديالت إجراء وأجھزة كشف التسرب)؛ و الصوتيةومعدات اللحام بالموجات فوق  استخراج الھواء
ء تركيب وبدولضمان التشغيل اآلمن؛ الھيدروكربون القائمة على  تلثالجالعلى الضوابط الكھربائية 

واعتماد  تدريب الموظفينو التجارب واالختباراتإجراء و عالمصنجميع المعدات الجديدة في تشغيل 
المساعدة التقنية من الخبراء وتقديم  عالمصنسالمة  واعتماد؛ الھيدروكربونالمنتج النھائي القائم على 

لألجھزة لمعتمدة ا األدواتمجموعة من ( ذلك رالدوليين بما في ذلك اإلشراف على التحويالت؛ وغي
 وأجھزة كشفمصدر محتمل للشرر وجود لتجنب التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار 

  .)والمنتجات اإلنتاجخط ل اتعمليات التفتيش واختبار إلجراء المتنقلةالھيدروكربون 
 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في  بھدفعنصرا رابعا  بأموالھا الخاصة الشركةباإلضافة إلى ذلك، ستنفذ        -10
(وھذا يعادل تحسين استھالك الطاقة  20152لعام  للتصنيفالفنية  لالئحةلى نطاق المستوى ألف وفقا معظم نماذجھا إ

). ونظرا لعدم اقتراح أي تغييرات 134a-الھيدروفلوروكربونثالجاتھا المعتمدة على  فيفي المائة  25بنسبة 

                                                 
  ): توجھات بشأن المعدات وبيئة العمل.في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدماألجھزة (   1
  الكولومبية الفنية لتصنيف المعدات. ةالالئح: للتصنيفالفنية  ةالالئح   2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31 
 
 

6 

التحسن في متوسط  3أو أبواب الثالجات، فلن تكون ھناك حاجة إلى استثمارات رأسمالية. ويبين الجدول  لصندوق
  نظام التبريد. ناصرعالطاقة المتوقع من كل من استخدام كفاءة 

 
  . المكاسب المتوقعة في كفاءة استخدام الطاقة3 الجدول

 (%)الطاقة المتوقع استخدام التحسن في كفاءة  العنصر

 R-600a  12لمكبس المادة الطاقة استخدام تحسن في كفاءة 
 4 التجمدتحسين دورة إذابة 

 R-600a   5لمروحة المادةالطاقة استخدام تحسن في كفاءة 
 4  تحسن المبادالت الحرارية وتيار الھواء 

 25المجموع
  

 تكاليف المشروع والتمويل المشترك
 

، على النحو المبين أمريكي دوالر 3,059,760قدمت أصال،  حسبما، اإلضافية مالال رأسبلغت تكاليف        -11
  .4في الجدول 

 
  مابي كولومبياشركة للتحويل في  اإلضافية مالال تكاليف رأس -4الجدول 

 الكمية البند
  التكلفة  وحدة

 (دوالر أمريكي)
التكلفة اإلجمالية 
 (دوالر أمريكي)

 التخزين والتلقيمنظام 
 120,000 1120,000  الخزان

 150,000 1150,000 نظام شحن الخزان
 30,000 130,000 نظام الضخ
 30,000 130,000 نظام السالمة

 35,000 135,000  األعمال المدنية
 90,000 190,000  )والصعودتوزيع الھيدروكربون على المصنع (المواسير والممر 

 50,000 150,000  نظام الضخ ونظام السالمة)و صماماتو أنابيبو التركيب (خزان
 18,000 118,000  اعتماد لحام األنابيب

 12,000 112,000  اعتماد سالمة التركيب
 535,000  المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

 تعديالت خطوط اإلنتاج
 اختبار التفريغ والتسرب

 105,000 335,000  الھليوم ب الشحنالتفريغ ونظام و النيتروجينالتنظيف ب
 156,000 626,000 أجھزة كشف تسرب الھليوم

 150,000 350,000 وحدة استرداد الھليوم
  نظام شحن غازات التبريد
 225,000 375,000 محطة شحن الھيدروكربون

 150,000 350,000 معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
 210,000 635,000 الھيدروكربونأجھزة كشف تسرب 

 منطقة اإلصالحات الوظيفية
 60,000 320,000 وحدة استرداد الھيدروكربون

 18,000 36,000 وحدات التفريغ
 األعمال المصاحبة
 45,000 315,000 األعمال المدنية

 105,000 335,000  التركيب وأنابيب اإلمداد
 135,000 345,000 نظام السالمة

 75,000 325,000  منصات)ونظام التھوية (مراوح ومواتير ومسالك 
 1,434,000  المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

 عامة
  تعديل المختبر للتطوير واالختبار
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 الكمية البند
  التكلفة  وحدة

 (دوالر أمريكي)
التكلفة اإلجمالية 
 (دوالر أمريكي)

 160,000 1160,000 المعدات

 35,000 135,000 نظام السالمة
 20,000 120,000 نظام التھوية

  الكھربائيالضابط يرات في يتغ
 210,900 1210,900  معدات لفحص الضوابط اإللكترونية

 60,000 160,000  اإللكتروني الضابطتعطل 
 التركيب وبدء التشغيل
 100,000 1100,000 التركيب وبدء التشغيل

  واعتماد المنتج وتدقيق السالمة اتإجراء التجارب واالختبار
 24,200 121200  ثالجات للتجريب
 5,000 15,000 اختبارات ميدانية

 27,500 112,500 اعتماد المنتجات الجديدة
 30,000 130,000  اعتماد السالمة العامة

 الموارد البشرية
 30,000 130,000 التدريب

 100,000 1100,000 المساعدة الفنية
 اختبارات أخرى

 5,000 15,000  األدوات ومعدات ضمان الجودة
 5,000 22,500 المتنقلةأجھزة كشف تسرب الھيدروكربون 

 812,600 المجموع الفرعي لعامة
 2,781,600 المجموع الفرعي

 278,160 (%) الطوارئ
 3,059,760  التكلفة اإلجمالية

  

قدرت تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس تكلفة المواد الخام، مع مراعاة سالمة وإعادة ترتيب المكونات        -12
 4,45 بقيمة R-600a المادةو  134a-الھيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأبلغ عن سعر الكھربائية

بابين و لثالجات (باب واحدلاألنواع األربعة  5على التوالي. وترد في الجدول  كغم /دوالر 8,00م و كغ /دوالر
شركة لتر) استنادا إلى الوحدات التي تنتجھا  420لتر إلى  360لتر، و  300إلى لتر  230من  ديتجم وبدون دوريين

المتعلقة بكفاءة  اإلضافيةأن الشركة ستغطى تكاليف التشغيل ب مع العلم، )2016 - 2014الفترة مابي (متوسط 
 الطاقة.استخدام 

 
 مابي كولومبياشركة للتحويل في  اإلضافيةتكاليف التشغيل  -5 الجدول

 120د (يتجم بدون بابين دوريين  باب واحد  اإلضافيةتكاليف التشغيل 
  لتر) 300لتر إلى 

 360(بدون تجميد 
 لتر) 420لتر إلى 

  المجموع 
 (دوالر أمريكي)

 R-600a  12,4028,774395,910352,311 769,397بسبب التغيير إلى المادة 
 3,075,261 49,13834,6191,582,2591,409,245  بسبب مكاسب كفاءة استخدام الطاقة

  3,844,658 61,54043,3931,978,1691,761,556  المجموع
 

دوالر   3,829,157، يطلب منھا مبلغ قدرهأمريكي دوالر 6,904,418تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع        -13
المبلغ المتبقي  وستشارك الشركة في تمويلمن الصندوق المتعدد األطراف، كما قدم أصال، أمريكي 

. كاسب الكفاءة في استخدام الطاقة)المرتبطة بمتكاليف التشغيل اإلضافية (أي  أمريكي دوالر  3,075,261وقدره
م. كغ /دوالر أمريكي 62,45، من الشركةمن حيث التكلفة للمشروع، باستثناء التمويل المشترك الفعالية  إجمالي بلغو

  شھرا. 24المشروع ومدة 
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 األمانة ية وتوص قاتيتعل
 
 تعليقاتال
 

  األھلية
  

قرارات و اساتيس بناء على(ز). واستعرضت األمانة مقترح المشروع  78/3قدم ھذا المشروع وفقا للمقرر       -14
المواد إلزالة المعتمدة مماثلة ال ليتحوالواستعراض مشروعات  ةيالحاللصندوق المتعدد األطراف ا

الذي  R-600a المادة یإل 12-الكلوروفلوروكربونمن  ديعنصر غازات التبر لي(أي تحو الھيدروفلوروكربونية
  ).التصنيععملية المنتج و ميإعادة تصم يشمل

 
 التنظيمي اإلطار

 
مع  R-600a المادة یإل الھيتحو جرييالمنزلي في البلد س ديالتبر صناعات عيأن جم یأشارت األمانة إل        -15
. ليلضمان استدامة التحو ةيميتنظ ريقد نظرت في تداب ايعما إذا کانت حکومة کولومب واستفسرتمابي، شركة  ليتحو

المنزلية باستخدام  لثالجاتسوف يحظر البلد استيراد وتصنيع االموافقة على المشروع، عند على أنه  وتم االتفاق
التدريجي  الخفض. وترى األمانة أن ھذا الحظر لن يساعد فقط في 2020بحلول عام  134a-الھيدروفلوروكربون

لمعدات ل المستقبلية خدماتال یمن الطلب عل ضايقلل أيسالسوق المحلية بل في  134a-الھيدروفلوروكربونستھالك ال
  .ةيد الثالجات المحلالبلھذا صدر ي ثيح ةيميفي السوق اإلقل دروفلوروکربونيھال یالقائمة عل

 
 الشركة اختيار

 
للتحول من  1997من الصندوق المتعدد األطراف في عام  اليتمو تمابي تلقشركة تالحظ األمانة أن      -16

-دروکلوروفلوروکربونيلھإلى ا كغاز تبريد 12- کلوروفلوروکربونالو إرغاءکعامل  11- الکلوروفلوروکربون
ترى األمانة أن  ذلك،التوالي. وبناء على  یعل 134a-دروفلوروکربونيوالھ 22-دروکلوروفلوروکربونيب / الھ141

  .XXVIII/2(ب) من المقرر  18ھذا التحويل يندرج تحت الفقرة 
  

 واستفسرت، R-600a المادة حولتا بالفعل إلىتاألخريين في القطاع قد  الشركتينوأشارت األمانة إلى أن           -17
 مما ع،ينقل منشأة التصن ةيخالل عمل تلأن الشرکة تحو بييوئنديأوضح الوذلك. مابي شركة  تنفيذعن سبب عدم 

  .األعمالبالخاص الشركة  ربسبب قرا واألخرى ،فعليابتکلفة منخفضة  ليبإجراء التحو سمح
  

 المقترحةالتكاليف 
 

 المحدودة الصناعيةيتش والتون ھشركة في  المنزليةصناعة الثالجات  ليالحظت األمانة أن مشروع تحو       -18
االجتماع  یإل بييوئنديال هالذي قدم R-600a المادة یإل 134a-دروفلوروکربونيمن الھ بنغالديش(والتون) في 
من فعالية ال ما كانت، فيقدم حسبما ،/ کغم کييدوالر أمر 11,97 بقيمة فيالتکال ثيکان فعاال من ح 3نيالتاسع والسبع

عما إذا كان يمكن النظر في وفورات  واستفسرتم، دوالر أمريكي/ كغ 62,45مابي شركة لتحويل في لتكلفة حيث ال
استعراضا مفصال لطلب المشروع، واقترح تعديل  بييوئنديالمابي. وعلى ھذا األساس، أجرى شركة في التكاليف في 

  على النحو التالي:تكاليف رأس المال اإلضافية 
 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/28الوثيقة    3
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) عن أمريكيدوالر  535,000(من أمريكي دوالر  350,000: تخفيض قدره والتلقيمنظام التخزين   ) أ(
 ھاوتركيبالمتعلقة بذلك معدات وال التلقيمونظام  R-600a المادة تخفيضات في تكاليف خزانالطريق 

 ؛واعتمادھا
 
دوالر  1,434,000(من أمريكي دوالر  1,200,000تعديل خطوط اإلنتاج: تخفيض قدره و  ) ب(

والتسرب ونظام شحن غازات التبريد  التفريغتخفيضات في تكلفة اختبار ال) عن طريق أمريكي
 ؛بذلكواألعمال المرتبطة  ومنطقة اإلصالحات الوظيفية

 
ألساس واالختبار، مع مراعاة معدات خط ا التطويرعدم طلب تمويل من أجل: تعديل مختبر و  (ج) 

 لجودةمعدات ضمان او واألدوات الكھربائي الضابطت في التغييراو الموجودة حاليا في المختبر
  ؛المتنقلة الھيدروكربونوأجھزة كشف 

 
)، أمريكيدوالر 100,000من  أمريكي دوالر  50,000إلى( التشغيل بدءترشيد تكاليف التركيب وو   (د) 

)، والمساعدة أمريكيدوالر  30,000من  أمريكي دوالر  25,000إلىالسالمة العامة ( واعتماد
  ).أمريكيدوالر  120,000من  أمريكي دوالر  100,000إلىوالتدريب ( الفنية

 
شاملة  أمريكي، دوالر 1,959,870لتحويل المعدلة ل رأس المال اإلضافية وعلى ھذا األساس، تبلغ تكلفة       -19
 ف، يقدر مجموع تكاليأمريكي دوالر 769,397 بقيمة تكاليف التشغيل اإلضافيةمع وبجمعھا في المائة للطوارئ.  10

الحظر على تصنيع فرض  أنب مع العلم). أمريكي/ كغم دوالر 44,51(أمريكي  دوالر  2,729,267 بقيمةالمشروع 
ھذا الحظر قد  نفيذ، وأن تأصاليكن مقررا لم  134a-الھيدروفلوروكربونلثالجات المنزلية القائمة على واستيراد ا

  فرض الحظر.تنفيذ ل أمريكيدوالر   200,000مساعدة إضافية قدرھا تيكون معقدا، وطلب
 

دوالر أمريكي بعد التمويل المشترك  1,502,867 بقيمةمستعدة لتقديم تمويل مشترك  الشركةوكانت        -20
ھذا  ی). وعلأمريكي دوالر 3,075,261بمكاسب كفاءة استخدام الطاقة ( ةالمرتبط بتكاليف التشغيل اإلضافيةالمتعلق 

دوالر  23,26( کييدوالر أمر  1,426,400من الصندوق المتعدد األطراف المطلوب ليالتمو يبلغاألساس، 
  )./ كغمکييأمر

 
، مفصال لتكاليف رأس المال المعدلة اليأجرت تحل ر،يمع التقد المعدلة فيوبعد أن الحظت األمانة التکال        -21

 في، والتکالھواءال فييتکالتبريد والمشروعات المعتمدة سابقا للبدائل القابلة لالشتعال في قطاع  وأخذت في اعتبارھا
  :التالية التغييرات رحتواقت ،ديشبنغالوالتون في شركة للمشروع في  ھايالمتفق عل

 
 135,000 إلى دوالر أمريكي) 350,000والتلقيم (التمويل المطلوب لنظام التخزين تم تعديل   ) أ(

مجاورا لخزان  R-600a المادة خزانوسيكون بالفعل تستھلك السيكلوبنتان  الشركةدوالر، ألن 
 ونظام الضخ ونظام السالمة ماماتوالص ؛ وترشيد تكاليف تركيب الخزانات واألنابيبالسيكلوبنتان

 ؛نظام السالمة تركيب واعتماد لحام األنابيب واعتماد
 
الھليوم على النحو المتفق عليه للمشروع وتسرب  التفريغمابي تكلفة اختبار شركة يمكن أن تطبق و  ) ب(

بقيمة إجمالية قدرھا  بالمثل) أمريكي لكل منھماوالر د  24,000والتون في بنغالديش (شركة في 
 ؛أمريكيدوالر  72,000

 
 اثنتين منھا في المنشأة، يبلغ عمر الموجودةالثالث  134a-الھيدروفلوروكربونشحن من بين آالت و (ج) 

ن تستند التكاليف اإلضافية إلى . ولذلك، ينبغي أاالفتراضينھاية عمرھا  اقترابسنة ويحتمل  23
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قائمة على تكلفة آلة بديلة ب الخاص جزءال، من نفس المورد، خصم منھا آلة جديدة تكلفة
 دوالر  195,000من تخفيضال، مما أدى إلى 18/25لمقرر ل وفقا، 134a-الھيدروفلوروكربون

  ؛أمريكي دوالر130,000 إلى  أمريكي
 

 مشروعاتدوالر أمريكي للكشف عن تسرب الھيدروكربون استنادا إلى  15,000 بقيمة تكلفةووحدة   (د) 
في قطاع التبريد وتكييف الھواء، واستنادا إلى التكاليف المتفق عليھا للمشروع في  سابقا معتمدة
اللحام بالموجات فوق  داتتكلفة معوحدة لدوالر أمريكي   30,000بقيمةوالتون في بنغالديش شركة 

  الصوتية؛
 
 دوالر أمريكي 5,000من  في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدم التفريغتعديل تكاليف مضخة و ) ـ(ھ

 الھيدروكربون مضخة، واستبعاد نظام استرداد لكلدوالر أمريكي  3,000مضخة إلى لكل 
ة ، يتم إرسال الثالجR-600a المادة عند اكتشاف تسربألنه / وحدة) دوالر أمريكي 15,000(

إلى نظام العادم؛  وتصريفھا R-600a المادة حيث يتم استخراج وظيفيالصالح اإلالمعيبة إلى منطقة 
ة الممارسوثالجة إلى محطة اختبار تسرب الھليوم قبل شحنھا. ترسل التسرب والثم يتم إصالح 

 لتصريف في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدم التفريغمضخة الصناعية الشائعة ھي استخدام 
  ،R 600a استرداد المادةفي نظام العادم بدال من المتسرب  الھيدروكربون

 
دوالر  15,000إلى  أمريكيدوالر   30,000منترشيد التكاليف المرتبطة باألشغال المدنية (و  (و) 

 الفنية) والمساعدة التشغيل بدءواإلمداد (المدرجة في التركيب و)، وخطوط أنابيب التركيب أمريكي
  ).أمريكيدوالر  30,000دوالر أمريكي إلى   80,000(

  
  .المعدلةالتكاليف  6الجدول  ويبين         -22

 
  مابي كولومبياشركة لمشروع  المعدلةالتكاليف  -6الجدول 

اقتراح اليوئنديبي  الكمية البند
  المعدل(دوالر أمريكي)

تقدير األمانة للتكلفة 
  (دوالر أمريكي)

 والتلقيمنظام التخزين 
 135,000 350,000 المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

 تعديل خطوط اإلنتاج
   اختبار التفريغ والتسرب

 90,000 3  النيتروجين، نظام تفريغ وشحن الھليومبتنظيف ال    
 120,000 6 أجھزة الكشف عن تسرب الھليوم 72,000

 120,000 3 وحدة استرداد الھليوم والجميع
   نظام شحن غازات التبريد

 130,000 195,000 3 محطة شحن الھيدروكربون
 90,000 135,000 3 معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية

 90,000 180,000 6 أجھزة الكشف عن تسرب الھيدروكربون
   منطقة اإلصالحات الوظيفية

 - 45,000 3  وحدات استرداد الھيدروكربون
 9,000 15,000 3 التفريغ وحدات

   األعمال المصاحبة
 15,000 30,000 3 األعمال المدنية

 - 90,000 3 خطوط أنابيب اإلمدادالتركيب و
 120,000 120,000 3 نظام السالمة

 60,000 60,000 3  نظام التھوية (مراوح ومواتير وممرات ومنصات)
 586,000 1,200,000  المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

 عامة
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اقتراح اليوئنديبي  الكمية البند
  المعدل(دوالر أمريكي)

تقدير األمانة للتكلفة 
  (دوالر أمريكي)

   التركيب وبدء التشغيل
 50,000 50,000 1 التركيب وبدء التشغيل

    تدقيق السالمةو واعتماد المنتج واالختبارات التجارب
 24,200 24,200 121 ثالجات للتجريب
 5,000 5,000 1 اختبار ميداني

 27,500 27,500 11 اعتماد المنتجات الجديدة
 25,000 25,000 1 السالمة العامةاعتماد 

    الموارد البشرية
 20,000 20,000 1 التدريب

 30,000 80,000 1 المساعدة الفنية
   تكاليف أخرى

 - - 1  األدوات ومعدات ضمان الجودة
 - - 2  المتنقلةأجھزة الكشف عن الھيدروكربون 

 181,700 231,700 المجموع لعامة
 902,700 1,781,700 المجموع الفرعي

 90,270 178,170 الطوارئ (%)
 992,970 1,959,870 إجمالي تكاليف رأس المال اإلضافية
 769,397 769,397 إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية

 134a  200,000 30,000-تنفيذ فرض الحظر على المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون
 *n/a (1,502,867)-  التمويل المشترك من الشركة

 1,792,367 1,426,400  التكلفة التقديرية للصندوق المتعدد األطراف
 إلى وقت إضافي للنظر في التكاليف التي اقترحتھا األمانة ومستوى مناسب من التمويل المشترك، إن وجد. الشركة احتاجت* 
 

ھذه  بناء علىأمريكي، دوالر  992,970 بقيمةاإلضافية لتحويل الخطوط الثالثة  مالال تقدر تكاليف رأس      -23
 بقيمةاإلضافية  مالال تكاليف رأسل. ولم تقترح األمانة تغييرات لطوارئلفي المائة  10ما يمثل والتغييرات، 
كافية لتقييم تلك التكاليف. الخبرة الأنھا ال تملك ب مع العلمم)، / كغأمريكي دوالر 12,54(أمريكي  دوالر 769,397

 المشروعاتأن ب مع العلم، أمريكي دوالر 1,762,367 بقيمةوعلى ھذا األساس، تقدر التكلفة اإلجمالية للتحويل 
جزئيا إلى اكتساب الخبرة في التكاليف اإلضافية التي قد  تھدف(ز) كانت  78/3لمقرر ل وفقااالستثمارية المقدمة 

  .5في بلدان المادة للمواد الھيدروفلوروكربونية دريجي تكون مرتبطة بالتخفيض الت
 

 ةيوتصنيع الثالجات المنزل رادياست یالحظر عل لتنفيذ فرض الفنيةاألمانة علما بطلب المساعدة  وأحيطت      -24
استدامة التحويل وتعزيز  األمانة أن الحظر عنصر أساسي لضمان وترى. 134a-دروفلوروکربونيالھ یالقائمة عل
دوالر  200,000بدال من  أمريكيدوالر   30,000تقديم ه يمكنرى أنت، وأيضا التأثير على السوق اإلقليمية احتمال
  لھذا الغرض. ةمفيد بطريقة الفنيةللمساعدة  أمريكي

 
التي اقترحتھا  المعدلةواألمانة التكاليف التي اقترحتھا األمانة. واستنادا إلى التكاليف  اليوئنديبيوناقش       -25

 التكاليف ومستوى مناسب من التمويل المشترك. تلكللنظر في  اإضافي اوقت الشركة احتاجتاألمانة، 
  

 المناخية الفوائد
 

 الكربون سنويا أكسيدطن من ثاني  87,618حوالي انبعاثات تجنب  ھيالفوائد المناخية المباشرة للتحويل         -26
إمكانية إحداث احترار ( 142a-الھيدروفلوروكربونطن متري من  61,32استھالك  بناء على في الغالف الجوي

إمكانية إحداث احترار ( R -600a المادة طن متري من 23,36 قدرھا لكمية ) واإلدخال المتوقع1,430= عالمي 
من ثاني أكسيد الكربون سنويا  طن  19,759نحو. وتقدر المنافع المناخية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ب)3= عالمي 

/ كيلوواط ساعة، وإنتاج سنوي قدره كغم من ثاني أكسيد الكربون 0,374استنادا إلى معامل انبعاث شبكي قدره 
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 394,25 و كيلو وات ساعة قبل التحويل 492,81 لكل وحدة قدره السنوي لطاقةاوحدة، واستھالك  536,025
  ).في المائة  20بنسبة  كيلوواط ساعة بعد التحويل (تحسين كفاءة استخدام الطاقة

  
 استنتاج

 
تصنيع الثالجات المنزلية في كولومبيا،  من  134a-إزالة الھيدروفلوروكربون فيالمشروع  سيساعد       -27

لطاقة، والتأثير على السوق اإلقليمية. وسيجري تحسين كفاءة ا في استخدام ذات الكفاءةالمزيد من المعدات  واستعمال
  .الشركةالثالجات المصنعة على نفقة الطاقة في استخدام 

  
  2019 - 2017 العمل للفترةخطة 

 
 يقعويقدم إلى اللجنة التنفيذية ألنه  مال العادية المقدمة إلى األمانةال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األع     -28

 (ز). 78/3في نطاق المقرر 
 
 توصيةال
 

 نيزوبوتياأل یإل  134a-الھيدروفلوروكربونل من يفي النظر في مشروع التحو ةيذيقد ترغب اللجنة التنف       -29
 ینظرة عامة علب ةالمعنون(ز) والمناقشات  78/3لمقرر ل اوفق ايکولومب یماب شركة في ةيفي صناعة الثالجات المنزل

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19 قةيفي الوث الواردة خالل استعراض المشروعات تبينھاالتي تم  ايالقضا
  
  

_____________________  



   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31 

16 June 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
  

 

 
 
  

 مقترح مشروع: كولومبيا
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

 تبريدال

 134-دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحوa نيزوبوتياأل یإل  
  اليوئنديبي                              ايکولومب بيماشركة في  ةيصناعة الثالجات المنزل  في           
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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  كولومبيا

  الثنائية/ المنفذة الوكالة عنوان المشروع

في  ةيفي صناعة الثالجات المنزل نيزوبوتياأل یإل  134a-دروفلوروکربونيمن الھ ليالتحو  ) أ(
       ايکولومب بيماشركة 

  اليوئنديبي 

  

 الوكالة المنسقة الوطنية
  

  وحدة األوزون الفنية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة
 

  

 في المشروعا ت معالجتھلألوزون التي تملمواد المستنفدة االستھالك المبلغ عنھا ل اناتيأحدث ب
  ])ادرج الشھر والسنة[حتى ]، ادرج السنةقدرات استنفاد األوزون، [ طن من( 7: بيانات المادة ألف

  

  ])ادرج الشھر والسنة[حتى  ]، ادرج السنة[األوزون، قدرات استنفاد  طن منباء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (
 ال يوجد   المواد الھيدروفلوروكربونية

  
 ال يوجد  استھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤھل للحصول على تمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  

  
 شركة مابي عنوان المشروع

 61.32 المستخدم في الشركة (طن متري):  134a -الھيدروفلوروكربون
 61.32 (طن متري):الواجب إزالته  134a -الھيدروفلوروكربون
 87,688 (بالطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون):  134a -الھيدروفلوروكربون

 24  مدة المشروع (باألشھر):
 3,829,157 األولي المطلوب (دوالر أمريكي):المبلغ

  (دوالر أمريكي):تكاليف المشروع النھائية 
 1,781,700            :اإلضافيةتكاليف رأس المال                      

 178,170%):10حاالت الطوارئ (
 769,397 :اإلضافيةتكاليف التشغيل

 2,729,267:إجمالي تكاليف المشروع
 100 الملكية المحلية (%):

 0  (%): عنصر التصدير
 1,426,400المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

 23.26 م):من حيث التكلفة (دوالر أمريكي/ كغالفعالية
 99,848 تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

 1,526,248 أمريكي):إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر
 نعمحالة التمويل المماثل (نعم/ ال):

 ال :معالم رصد المشروع مشمولة (نعم/ ال)

  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة

  

 ال يوجد   المواد الھيدروفلوروكربونية

إزالة أطنان من قدرات  التمويل (دوالر أمريكي)   مخصصات خطة العمل للعام الحالي
 استنفاذ األوزون

 00  (أ)
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 وصف المشروع
صناعة  ليتحولمشروع  مقترح نياالجتماع التاسع والسبع یإل ا،يحکومة کولومب نيابة عن بي،يوئنديقدم ال        -1

کلفة ت) بR-600a( نيزوبوتياأل یإل 134a-دروفلوروکربونيمن الھ ايکولومب یمابشركة في  ةيالثالجات المنزل
قدمت  حسبما، دوالر أمريكي 268,041 بقيمةتكاليف دعم الوكاالت و کي،يدوالر أمر 3,829,157 قدرھا ةيإجمال

 أصال.

تأييد حكومة كولومبيا للمشروع عزم الحكومة على التصديق على تعديل  يبين خطاب(ز)،  78/3لمقرر ل وفقا       -2
يورك في مقر األمم المتحدة في نيوالوديع  يستلمحتى أنه لن يتوفر أي تمويل آخر ب على علمأن الحكومة وكيغالي؛ 

بأنه في حالة الحكومة على ھذا المشروع؛ وأن تقر  لتنفيذيةإذا وافقت اللجنة ا ،صك التصديق على تعديل كيغالي
من نقطة البداية (التي يمكن االتفاق  الھيدروفلوروكربونأي تخفيض في سيتم خصم الموافقة على ھذا المشروع، 

 .ديدون تمويل تمھيبقدم  المقترحعليھا في المستقبل). وتالحظ األمانة أيضا مع التقدير أن ھذا 

  المشروع ھدف

الکربون) من  ديمن ثاني أکس طن 87,688( يمتر طن 61,32 قدرسنوي المشروع استھالك  سيزيل      -3
. كما سيتم تحسين ايکولومب یبامشركة في  المنزليةثالجات الفي ثالثة خطوط لتصنيع  134a - دروفلوروکربونيالھ

 .والعناصر خطوط اإلنتاجلتعديالت  إجراءفي المائة من خالل  5اقة في الثالجات المنزلية بنسبة الطاستخدام كفاءة 

  القطاع أساسية عن تومعلوماكربون الھيدروفلورو استھالك

 ديفي قطاع التبر الھيدروفلوروکربونية المواد من یمتر طن 1,613استھالك قدره  دي، تم تحد2015في عام         -4
صناعة في المائة) في  6,1طن متري ( 98,16 ثالث شرکاتت تستھلك کانومنه  ا،يالھواء في کولومب فييوتک

منھا إلى البلدان  ئةفي الما 21تم تصدير التي منزلية،  ةمليون ثالج 1,1 حوالي. وتم تصنيع ةيالثالجات المنزل
ھا قائمة منتقريبا في المائة  68المجاورة مع استيراد نفس الكمية تقريبا. ومن بين الثالجات المنزلية المستوردة، يوجد 

 شركتان، أكملت 2015. ومنذ عام R-600a المادة  علىقائمة المائة منھا  في 32، و 134 -على الھيدروفلوروكربون
الشركة و ،134a-الھيدروفلوروكربونولم تعد تستھلك  R-600a المادة ا إلىمتحويلھ مصنعتان للثالجات المنزلية

مابي. شركة  يھحاليا  134a -الھيدروفلوروكربونستھلك التي تفي البالد  للثالجات المنزلية ة المصنعةالوحيد
 ريحسب تقد 2015الھواء لعام  فييوتک دياستھالك بدائل المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبر 1الجدول  ويلخص

االجتماع التاسع  یبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة إلل الدراسة االستقصائيةجزء من بصفته  ايحکومة کولومب
 .نيوالسبع
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الدراسة ورد في  حسبما(طن متري)  2015الھواء في عام  فييوتک ديفي قطاع التبر دياستھالك غازات التبر - 1 الجدول
  بدائل المواد المستنفدة لألوزونل االستقصائية

 أخرى 134a   R-404A  R-407C R-410A R-507A R-717 R-437A-الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروفلوروكربون القطاعات
  التبريد

 1.24 - - - - - - 98.16 -  تصنيع الثالجات المنزلية 

 1.88 - - 39.11 - 0.21 17.03 140.12 134.65 التجاريةتصنيع الثالجات 
في تصنيع الثالجات 
 المجال الصناعي

91.12 80.08 21.10 3.95 - 43.86 458.85 - 0.23 

 - 0.08 - - - - 1.65 0.56 0.42 تبريد وسائل النقل
 18.10 32.86 152.95 126.78 - 17.80 80.01 219.65 492.20 الخدمة

 تكييف الھواء
 0.89 0.16 - - 95.19 3.64 - 21.06 164.92 صناعات تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء 

 المتنقل
- 75.01 - - - - -  - 

 11.70 4.32 - - 80.85 22.77 - 33.96 81.63 خدمة تكييف الھواء
الھواء خدمة تكييف 

 المتنقل
- 159.55 - - - - - 0.18 - 

 34.03 37.60 611.80 209.74 176.04 48.38 119.79 828.15 964.95 المجموع
% االستھالك بالطن 

 المتري
32 27 4 2 6 7 20 1 1 

% االستھالك بمكافئ 
 ثاني أكسيد الكربون

36 24 10 2 8 17 - 1 2 

  

  معلومات أساسية عن الشركة
 
المنزلية في أمريكا  ھي واحدة من أكبر منتجي الثالجات (Controladora Mabe)مابي شركات مجموعة       -5

أدوات  - ھي جزء من مجموعة مابي - مابي كولومبيا (مابي)شركة وتنتج ھا ملكية مكسيكية وصينية. بالالتينية و
  .في المائة 100 بنسبة 5المادة من بلدان ھي مملوكة لبلدان و 1955المطبخ منذ عام 

 
وذات  التصميمنفس ذات جات المنزلية من الثال انماذج 11 مابي شركةجميع خطوط اإلنتاج الثالثة في تصنع       -6

تحول قدرتھا كي مابي مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لشركة ، تلقت 1997. وفي عام سعات مماثلة
 22-الھيدروكلوروفلوروكربونب و141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى  11-الھيدروفلوروكربون التصنيعية من

التبريد). وفي  عنصر( 134a-الھيدروفلوروكربونإلى  12-الھيدروفلوروكربون) ومن مركب لزالع ةرغو عنصر(
عنصر رغوة  لتحوكي الصندوق المتعدد األطراف لمن مساعدة  الستينمابي في االجتماع  ت شركةوقت الحق، تلق
المشروع  ذيتم تنفو. کلوبنتانيالس یإل 22-دروکلوروفلوروکربونيب والھ141-دروکلوروفلوروکربونيالعزل من الھ

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  32,10طن متري ( 381,10إزالة  یبنجاح مما أدى إل
 .22- دروکلوروفلوروکربونيب / الھ141-دروکلوروفلوروکربونيالھ
  

 الشركة حسب دروکلوروفلوروکربونيالھ استھالك
 
   2016 -  2014الفترة في  ايکولومب یبامشركة في 134a -دروفلوروکربونياستھالك الھ 2يبين الجدول          -7
  

  )2016 – 2014( ايکولومب یبامشركة في 134a -دروفلوروکربونياستھالك الھ -2الجدول 
 الكمية (طن متري)السنة

2014  58.31 
2015 49.52 
2016 76.13 

 183.96  مجموع االستھالك
 61.32 متوسط االستھالك

 87,688اني أكسيد الكربون)ثمتوسط االستھالك (طن من 
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 اختيار التكنولوجيا البديلة
 
- الھيدروفلوروكربونفي المائة من  30نه أرخص بنسبة ألبديلة  تكنولوجياك) R-600a( نيزوبوتياألاختير          -8

134a بالمقارنة مع أعلى عامل أداء ونسبة كفاءة استخدام الطاقة ذو من حيث التكلفة لكل جھاز و
التكنولوجيا وتستخدم على نطاق واسع  وثبتت جدوى ھذه؛ أقل نظام التبريد تنقية ويحتاج ؛134a-الھيدروفلوروكربون

 في كولومبيا.
  

  وصف المشروع
 
إجراء تغييرات على عملية اإلنتاج في خطوط  يتوقع، R-600a مادةلل المرتفعة قابلية االشتعاللنظرا         -9

غازات ب عمللكي يالخاص بھا  التجريبتعديالت على مختبر  إجراء وكذلكالتصنيع الثالثة والمنتجات النھائية، 
من الصندوق  لھا تمويل يطلبعناصر  ةالمشروع ثالث ويشمل. غازات التبريد بالھيدروكربونالتبريد القائمة على 

  المتعدد األطراف:
 

 في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدممضخات التشمل غازات التبريد وتلقيم تخزين لتعديالت   ) أ(
أجھزة  أي( ونظام السالمة خزانو ين وتوزيع غاز التبريد في المصنعوتخز التحميل،ونظام أنابيب 

كشف التسرب ومعدات مكافحة الحرائق وصمامات اإلغالق وأجھزة استشعار التدفق والضغط 
)؛ وتركيب المعدات واألشغال المدنية (أي إنشاء غرف خانالمياه وأجھزة كشف الد اشاترشو

 ذات الصلة؛ واالعتماداتللمضخات والنقل)؛ 
 
ثالث محطات جديدة و لشحنا قبللتسرب الھليوم في كشف ا استعمالتشمل وتعديالت خط اإلنتاج   ) ب(

التي تستخدم في األماكن القابلة  المعتمدةاألجھزة و R-600A المادة تناسبالتبريد أجھزة شحن ل
وكاشفين للكشف عن التسرب بعد  ،نظام التبريدلبالموجات فوق الصوتية  واستعمال الغلق ،1لالنفجار
لمنطقة األجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار نظام السالمة ووكل خط؛ لالشحن 

 نظام التھوية في منطقة التصنيع؛ وتركيب نظام السالمة و مدنيةالعمال األو صالحاإل
 

واالختبار (أي إضافة محطة شحن غازات من أجل التطوير مختبر الوتشمل األنشطة العامة تعديل     (ج) 
لتبريد ونظام اختبار ا ، ومقصورةلألجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجارمعتمدة التبريد 

تعديالت إجراء وأجھزة كشف التسرب)؛ و الصوتيةومعدات اللحام بالموجات فوق  استخراج الھواء
ء تركيب وبدولضمان التشغيل اآلمن؛ الھيدروكربون القائمة على  تلثالجالعلى الضوابط الكھربائية 

واعتماد  تدريب الموظفينو التجارب واالختباراتإجراء و عالمصنجميع المعدات الجديدة في تشغيل 
المساعدة التقنية من الخبراء وتقديم  عالمصنسالمة  واعتماد؛ الھيدروكربونالمنتج النھائي القائم على 

لألجھزة لمعتمدة ا األدواتمجموعة من ( ذلك رالدوليين بما في ذلك اإلشراف على التحويالت؛ وغي
 وأجھزة كشفمصدر محتمل للشرر وجود لتجنب التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار 

  .)والمنتجات اإلنتاجخط ل اتعمليات التفتيش واختبار إلجراء المتنقلةالھيدروكربون 
 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في  بھدفعنصرا رابعا  بأموالھا الخاصة الشركةباإلضافة إلى ذلك، ستنفذ        -10
(وھذا يعادل تحسين استھالك الطاقة  20152لعام  للتصنيفالفنية  لالئحةلى نطاق المستوى ألف وفقا معظم نماذجھا إ

). ونظرا لعدم اقتراح أي تغييرات 134a-الھيدروفلوروكربونثالجاتھا المعتمدة على  فيفي المائة  25بنسبة 

                                                 
  ): توجھات بشأن المعدات وبيئة العمل.في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدماألجھزة (   1
  الكولومبية الفنية لتصنيف المعدات. ةالالئح: للتصنيفالفنية  ةالالئح   2
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التحسن في متوسط  3أو أبواب الثالجات، فلن تكون ھناك حاجة إلى استثمارات رأسمالية. ويبين الجدول  لصندوق
  نظام التبريد. ناصرعالطاقة المتوقع من كل من استخدام كفاءة 

 
  . المكاسب المتوقعة في كفاءة استخدام الطاقة3 الجدول

 (%)الطاقة المتوقع استخدام التحسن في كفاءة  العنصر

 R-600a  12لمكبس المادة الطاقة استخدام تحسن في كفاءة 
 4 التجمدتحسين دورة إذابة 

 R-600a   5لمروحة المادةالطاقة استخدام تحسن في كفاءة 
 4  تحسن المبادالت الحرارية وتيار الھواء 

 25المجموع
  

 تكاليف المشروع والتمويل المشترك
 

، على النحو المبين أمريكي دوالر 3,059,760قدمت أصال،  حسبما، اإلضافية مالال رأسبلغت تكاليف        -11
  .4في الجدول 

 
  مابي كولومبياشركة للتحويل في  اإلضافية مالال تكاليف رأس -4الجدول 

 الكمية البند
  التكلفة  وحدة

 (دوالر أمريكي)
التكلفة اإلجمالية 
 (دوالر أمريكي)

 التخزين والتلقيمنظام 
 120,000 1120,000  الخزان

 150,000 1150,000 نظام شحن الخزان
 30,000 130,000 نظام الضخ
 30,000 130,000 نظام السالمة

 35,000 135,000  األعمال المدنية
 90,000 190,000  )والصعودتوزيع الھيدروكربون على المصنع (المواسير والممر 

 50,000 150,000  نظام الضخ ونظام السالمة)و صماماتو أنابيبو التركيب (خزان
 18,000 118,000  اعتماد لحام األنابيب

 12,000 112,000  اعتماد سالمة التركيب
 535,000  المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

 تعديالت خطوط اإلنتاج
 اختبار التفريغ والتسرب

 105,000 335,000  الھليوم ب الشحنالتفريغ ونظام و النيتروجينالتنظيف ب
 156,000 626,000 أجھزة كشف تسرب الھليوم

 150,000 350,000 وحدة استرداد الھليوم
  نظام شحن غازات التبريد
 225,000 375,000 محطة شحن الھيدروكربون

 150,000 350,000 معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
 210,000 635,000 الھيدروكربونأجھزة كشف تسرب 

 منطقة اإلصالحات الوظيفية
 60,000 320,000 وحدة استرداد الھيدروكربون

 18,000 36,000 وحدات التفريغ
 األعمال المصاحبة
 45,000 315,000 األعمال المدنية

 105,000 335,000  التركيب وأنابيب اإلمداد
 135,000 345,000 نظام السالمة

 75,000 325,000  منصات)ونظام التھوية (مراوح ومواتير ومسالك 
 1,434,000  المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

 عامة
  تعديل المختبر للتطوير واالختبار
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 الكمية البند
  التكلفة  وحدة

 (دوالر أمريكي)
التكلفة اإلجمالية 
 (دوالر أمريكي)

 160,000 1160,000 المعدات

 35,000 135,000 نظام السالمة
 20,000 120,000 نظام التھوية

  الكھربائيالضابط يرات في يتغ
 210,900 1210,900  معدات لفحص الضوابط اإللكترونية

 60,000 160,000  اإللكتروني الضابطتعطل 
 التركيب وبدء التشغيل
 100,000 1100,000 التركيب وبدء التشغيل

  واعتماد المنتج وتدقيق السالمة اتإجراء التجارب واالختبار
 24,200 121200  ثالجات للتجريب
 5,000 15,000 اختبارات ميدانية

 27,500 112,500 اعتماد المنتجات الجديدة
 30,000 130,000  اعتماد السالمة العامة

 الموارد البشرية
 30,000 130,000 التدريب

 100,000 1100,000 المساعدة الفنية
 اختبارات أخرى

 5,000 15,000  األدوات ومعدات ضمان الجودة
 5,000 22,500 المتنقلةأجھزة كشف تسرب الھيدروكربون 

 812,600 المجموع الفرعي لعامة
 2,781,600 المجموع الفرعي

 278,160 (%) الطوارئ
 3,059,760  التكلفة اإلجمالية

  

قدرت تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس تكلفة المواد الخام، مع مراعاة سالمة وإعادة ترتيب المكونات        -12
 4,45 بقيمة R-600a المادةو  134a-الھيدروفلوروكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأبلغ عن سعر الكھربائية

بابين و لثالجات (باب واحدلاألنواع األربعة  5على التوالي. وترد في الجدول  كغم /دوالر 8,00م و كغ /دوالر
شركة لتر) استنادا إلى الوحدات التي تنتجھا  420لتر إلى  360لتر، و  300إلى لتر  230من  ديتجم وبدون دوريين

المتعلقة بكفاءة  اإلضافيةأن الشركة ستغطى تكاليف التشغيل ب مع العلم، )2016 - 2014الفترة مابي (متوسط 
 الطاقة.استخدام 

 
 مابي كولومبياشركة للتحويل في  اإلضافيةتكاليف التشغيل  -5 الجدول

 120د (يتجم بدون بابين دوريين  باب واحد  اإلضافيةتكاليف التشغيل 
  لتر) 300لتر إلى 

 360(بدون تجميد 
 لتر) 420لتر إلى 

  المجموع 
 (دوالر أمريكي)

 R-600a  12,4028,774395,910352,311 769,397بسبب التغيير إلى المادة 
 3,075,261 49,13834,6191,582,2591,409,245  بسبب مكاسب كفاءة استخدام الطاقة

  3,844,658 61,54043,3931,978,1691,761,556  المجموع
 

دوالر   3,829,157، يطلب منھا مبلغ قدرهأمريكي دوالر 6,904,418تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع        -13
المبلغ المتبقي  وستشارك الشركة في تمويلمن الصندوق المتعدد األطراف، كما قدم أصال، أمريكي 

. كاسب الكفاءة في استخدام الطاقة)المرتبطة بمتكاليف التشغيل اإلضافية (أي  أمريكي دوالر  3,075,261وقدره
م. كغ /دوالر أمريكي 62,45، من الشركةمن حيث التكلفة للمشروع، باستثناء التمويل المشترك الفعالية  إجمالي بلغو

  شھرا. 24المشروع ومدة 
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 األمانة ية وتوص قاتيتعل
 
 تعليقاتال
 

  األھلية
  

قرارات و اساتيس بناء على(ز). واستعرضت األمانة مقترح المشروع  78/3قدم ھذا المشروع وفقا للمقرر       -14
المواد إلزالة المعتمدة مماثلة ال ليتحوالواستعراض مشروعات  ةيالحاللصندوق المتعدد األطراف ا

الذي  R-600a المادة یإل 12-الكلوروفلوروكربونمن  ديعنصر غازات التبر لي(أي تحو الھيدروفلوروكربونية
  ).التصنيععملية المنتج و ميإعادة تصم يشمل

 
 التنظيمي اإلطار

 
مع  R-600a المادة یإل الھيتحو جرييالمنزلي في البلد س ديالتبر صناعات عيأن جم یأشارت األمانة إل        -15
. ليلضمان استدامة التحو ةيميتنظ ريقد نظرت في تداب ايعما إذا کانت حکومة کولومب واستفسرتمابي، شركة  ليتحو

المنزلية باستخدام  لثالجاتسوف يحظر البلد استيراد وتصنيع االموافقة على المشروع، عند على أنه  وتم االتفاق
التدريجي  الخفض. وترى األمانة أن ھذا الحظر لن يساعد فقط في 2020بحلول عام  134a-الھيدروفلوروكربون

لمعدات ل المستقبلية خدماتال یمن الطلب عل ضايقلل أيسالسوق المحلية بل في  134a-الھيدروفلوروكربونستھالك ال
  .ةيد الثالجات المحلالبلھذا صدر ي ثيح ةيميفي السوق اإلقل دروفلوروکربونيھال یالقائمة عل

 
 الشركة اختيار

 
للتحول من  1997من الصندوق المتعدد األطراف في عام  اليتمو تمابي تلقشركة تالحظ األمانة أن      -16

-دروکلوروفلوروکربونيلھإلى ا كغاز تبريد 12- کلوروفلوروکربونالو إرغاءکعامل  11- الکلوروفلوروکربون
ترى األمانة أن  ذلك،التوالي. وبناء على  یعل 134a-دروفلوروکربونيوالھ 22-دروکلوروفلوروکربونيب / الھ141

  .XXVIII/2(ب) من المقرر  18ھذا التحويل يندرج تحت الفقرة 
  

 واستفسرت، R-600a المادة حولتا بالفعل إلىتاألخريين في القطاع قد  الشركتينوأشارت األمانة إلى أن           -17
 مما ع،ينقل منشأة التصن ةيخالل عمل تلأن الشرکة تحو بييوئنديأوضح الوذلك. مابي شركة  تنفيذعن سبب عدم 

  .األعمالبالخاص الشركة  ربسبب قرا واألخرى ،فعليابتکلفة منخفضة  ليبإجراء التحو سمح
  

 المقترحةالتكاليف 
 

 المحدودة الصناعيةيتش والتون ھشركة في  المنزليةصناعة الثالجات  ليالحظت األمانة أن مشروع تحو       -18
االجتماع  یإل بييوئنديال هالذي قدم R-600a المادة یإل 134a-دروفلوروکربونيمن الھ بنغالديش(والتون) في 
من فعالية ال ما كانت، فيقدم حسبما ،/ کغم کييدوالر أمر 11,97 بقيمة فيالتکال ثيکان فعاال من ح 3نيالتاسع والسبع

عما إذا كان يمكن النظر في وفورات  واستفسرتم، دوالر أمريكي/ كغ 62,45مابي شركة لتحويل في لتكلفة حيث ال
استعراضا مفصال لطلب المشروع، واقترح تعديل  بييوئنديالمابي. وعلى ھذا األساس، أجرى شركة في التكاليف في 

  على النحو التالي:تكاليف رأس المال اإلضافية 
 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/28الوثيقة    3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31 
 

 

9 
 

) عن أمريكيدوالر  535,000(من أمريكي دوالر  350,000: تخفيض قدره والتلقيمنظام التخزين   ) أ(
 ھاوتركيبالمتعلقة بذلك معدات وال التلقيمونظام  R-600a المادة تخفيضات في تكاليف خزانالطريق 

 ؛واعتمادھا
 
دوالر  1,434,000(من أمريكي دوالر  1,200,000تعديل خطوط اإلنتاج: تخفيض قدره و  ) ب(

والتسرب ونظام شحن غازات التبريد  التفريغتخفيضات في تكلفة اختبار ال) عن طريق أمريكي
 ؛بذلكواألعمال المرتبطة  ومنطقة اإلصالحات الوظيفية

 
ألساس واالختبار، مع مراعاة معدات خط ا التطويرعدم طلب تمويل من أجل: تعديل مختبر و  (ج) 

 لجودةمعدات ضمان او واألدوات الكھربائي الضابطت في التغييراو الموجودة حاليا في المختبر
  ؛المتنقلة الھيدروكربونوأجھزة كشف 

 
)، أمريكيدوالر 100,000من  أمريكي دوالر  50,000إلى( التشغيل بدءترشيد تكاليف التركيب وو   (د) 

)، والمساعدة أمريكيدوالر  30,000من  أمريكي دوالر  25,000إلىالسالمة العامة ( واعتماد
  ).أمريكيدوالر  120,000من  أمريكي دوالر  100,000إلىوالتدريب ( الفنية

 
شاملة  أمريكي، دوالر 1,959,870لتحويل المعدلة ل رأس المال اإلضافية وعلى ھذا األساس، تبلغ تكلفة       -19
 ف، يقدر مجموع تكاليأمريكي دوالر 769,397 بقيمة تكاليف التشغيل اإلضافيةمع وبجمعھا في المائة للطوارئ.  10

الحظر على تصنيع فرض  أنب مع العلم). أمريكي/ كغم دوالر 44,51(أمريكي  دوالر  2,729,267 بقيمةالمشروع 
ھذا الحظر قد  نفيذ، وأن تأصاليكن مقررا لم  134a-الھيدروفلوروكربونلثالجات المنزلية القائمة على واستيراد ا

  فرض الحظر.تنفيذ ل أمريكيدوالر   200,000مساعدة إضافية قدرھا تيكون معقدا، وطلب
 

دوالر أمريكي بعد التمويل المشترك  1,502,867 بقيمةمستعدة لتقديم تمويل مشترك  الشركةوكانت        -20
ھذا  ی). وعلأمريكي دوالر 3,075,261بمكاسب كفاءة استخدام الطاقة ( ةالمرتبط بتكاليف التشغيل اإلضافيةالمتعلق 

دوالر  23,26( کييدوالر أمر  1,426,400من الصندوق المتعدد األطراف المطلوب ليالتمو يبلغاألساس، 
  )./ كغمکييأمر

 
، مفصال لتكاليف رأس المال المعدلة اليأجرت تحل ر،يمع التقد المعدلة فيوبعد أن الحظت األمانة التکال        -21

 في، والتکالھواءال فييتکالتبريد والمشروعات المعتمدة سابقا للبدائل القابلة لالشتعال في قطاع  وأخذت في اعتبارھا
  :التالية التغييرات رحتواقت ،ديشبنغالوالتون في شركة للمشروع في  ھايالمتفق عل

 
 135,000 إلى دوالر أمريكي) 350,000والتلقيم (التمويل المطلوب لنظام التخزين تم تعديل   ) أ(

مجاورا لخزان  R-600a المادة خزانوسيكون بالفعل تستھلك السيكلوبنتان  الشركةدوالر، ألن 
 ونظام الضخ ونظام السالمة ماماتوالص ؛ وترشيد تكاليف تركيب الخزانات واألنابيبالسيكلوبنتان

 ؛نظام السالمة تركيب واعتماد لحام األنابيب واعتماد
 
الھليوم على النحو المتفق عليه للمشروع وتسرب  التفريغمابي تكلفة اختبار شركة يمكن أن تطبق و  ) ب(

بقيمة إجمالية قدرھا  بالمثل) أمريكي لكل منھماوالر د  24,000والتون في بنغالديش (شركة في 
 ؛أمريكيدوالر  72,000

 
 اثنتين منھا في المنشأة، يبلغ عمر الموجودةالثالث  134a-الھيدروفلوروكربونشحن من بين آالت و (ج) 

ن تستند التكاليف اإلضافية إلى . ولذلك، ينبغي أاالفتراضينھاية عمرھا  اقترابسنة ويحتمل  23
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قائمة على تكلفة آلة بديلة ب الخاص جزءال، من نفس المورد، خصم منھا آلة جديدة تكلفة
 دوالر  195,000من تخفيضال، مما أدى إلى 18/25لمقرر ل وفقا، 134a-الھيدروفلوروكربون

  ؛أمريكي دوالر130,000 إلى  أمريكي
 

 مشروعاتدوالر أمريكي للكشف عن تسرب الھيدروكربون استنادا إلى  15,000 بقيمة تكلفةووحدة   (د) 
في قطاع التبريد وتكييف الھواء، واستنادا إلى التكاليف المتفق عليھا للمشروع في  سابقا معتمدة
اللحام بالموجات فوق  داتتكلفة معوحدة لدوالر أمريكي   30,000بقيمةوالتون في بنغالديش شركة 

  الصوتية؛
 
 دوالر أمريكي 5,000من  في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدم التفريغتعديل تكاليف مضخة و ) ـ(ھ

 الھيدروكربون مضخة، واستبعاد نظام استرداد لكلدوالر أمريكي  3,000مضخة إلى لكل 
ة ، يتم إرسال الثالجR-600a المادة عند اكتشاف تسربألنه / وحدة) دوالر أمريكي 15,000(

إلى نظام العادم؛  وتصريفھا R-600a المادة حيث يتم استخراج وظيفيالصالح اإلالمعيبة إلى منطقة 
ة الممارسوثالجة إلى محطة اختبار تسرب الھليوم قبل شحنھا. ترسل التسرب والثم يتم إصالح 

 لتصريف في األماكن القابلة لالنفجار التي تستخدم التفريغمضخة الصناعية الشائعة ھي استخدام 
  ،R 600a استرداد المادةفي نظام العادم بدال من المتسرب  الھيدروكربون

 
دوالر  15,000إلى  أمريكيدوالر   30,000منترشيد التكاليف المرتبطة باألشغال المدنية (و  (و) 

 الفنية) والمساعدة التشغيل بدءواإلمداد (المدرجة في التركيب و)، وخطوط أنابيب التركيب أمريكي
  ).أمريكيدوالر  30,000دوالر أمريكي إلى   80,000(

  
  .المعدلةالتكاليف  6الجدول  ويبين         -22

 
  مابي كولومبياشركة لمشروع  المعدلةالتكاليف  -6الجدول 

اقتراح اليوئنديبي  الكمية البند
  المعدل(دوالر أمريكي)

تقدير األمانة للتكلفة 
  (دوالر أمريكي)

 والتلقيمنظام التخزين 
 135,000 350,000 المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

 تعديل خطوط اإلنتاج
   اختبار التفريغ والتسرب

 90,000 3  النيتروجين، نظام تفريغ وشحن الھليومبتنظيف ال    
 120,000 6 أجھزة الكشف عن تسرب الھليوم 72,000

 120,000 3 وحدة استرداد الھليوم والجميع
   نظام شحن غازات التبريد

 130,000 195,000 3 محطة شحن الھيدروكربون
 90,000 135,000 3 معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية

 90,000 180,000 6 أجھزة الكشف عن تسرب الھيدروكربون
   منطقة اإلصالحات الوظيفية

 - 45,000 3  وحدات استرداد الھيدروكربون
 9,000 15,000 3 التفريغ وحدات

   األعمال المصاحبة
 15,000 30,000 3 األعمال المدنية

 - 90,000 3 خطوط أنابيب اإلمدادالتركيب و
 120,000 120,000 3 نظام السالمة

 60,000 60,000 3  نظام التھوية (مراوح ومواتير وممرات ومنصات)
 586,000 1,200,000  المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

 عامة
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اقتراح اليوئنديبي  الكمية البند
  المعدل(دوالر أمريكي)

تقدير األمانة للتكلفة 
  (دوالر أمريكي)

   التركيب وبدء التشغيل
 50,000 50,000 1 التركيب وبدء التشغيل

    تدقيق السالمةو واعتماد المنتج واالختبارات التجارب
 24,200 24,200 121 ثالجات للتجريب
 5,000 5,000 1 اختبار ميداني

 27,500 27,500 11 اعتماد المنتجات الجديدة
 25,000 25,000 1 السالمة العامةاعتماد 

    الموارد البشرية
 20,000 20,000 1 التدريب

 30,000 80,000 1 المساعدة الفنية
   تكاليف أخرى

 - - 1  األدوات ومعدات ضمان الجودة
 - - 2  المتنقلةأجھزة الكشف عن الھيدروكربون 

 181,700 231,700 المجموع لعامة
 902,700 1,781,700 المجموع الفرعي

 90,270 178,170 الطوارئ (%)
 992,970 1,959,870 إجمالي تكاليف رأس المال اإلضافية
 769,397 769,397 إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية

 134a  200,000 30,000-تنفيذ فرض الحظر على المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون
 *n/a (1,502,867)-  التمويل المشترك من الشركة

 1,792,367 1,426,400  التكلفة التقديرية للصندوق المتعدد األطراف
 إلى وقت إضافي للنظر في التكاليف التي اقترحتھا األمانة ومستوى مناسب من التمويل المشترك، إن وجد. الشركة احتاجت* 
 

ھذه  بناء علىأمريكي، دوالر  992,970 بقيمةاإلضافية لتحويل الخطوط الثالثة  مالال تقدر تكاليف رأس      -23
 بقيمةاإلضافية  مالال تكاليف رأسل. ولم تقترح األمانة تغييرات لطوارئلفي المائة  10ما يمثل والتغييرات، 
كافية لتقييم تلك التكاليف. الخبرة الأنھا ال تملك ب مع العلمم)، / كغأمريكي دوالر 12,54(أمريكي  دوالر 769,397

 المشروعاتأن ب مع العلم، أمريكي دوالر 1,762,367 بقيمةوعلى ھذا األساس، تقدر التكلفة اإلجمالية للتحويل 
جزئيا إلى اكتساب الخبرة في التكاليف اإلضافية التي قد  تھدف(ز) كانت  78/3لمقرر ل وفقااالستثمارية المقدمة 

  .5في بلدان المادة للمواد الھيدروفلوروكربونية دريجي تكون مرتبطة بالتخفيض الت
 

 ةيوتصنيع الثالجات المنزل رادياست یالحظر عل لتنفيذ فرض الفنيةاألمانة علما بطلب المساعدة  وأحيطت      -24
استدامة التحويل وتعزيز  األمانة أن الحظر عنصر أساسي لضمان وترى. 134a-دروفلوروکربونيالھ یالقائمة عل
دوالر  200,000بدال من  أمريكيدوالر   30,000تقديم ه يمكنرى أنت، وأيضا التأثير على السوق اإلقليمية احتمال
  لھذا الغرض. ةمفيد بطريقة الفنيةللمساعدة  أمريكي

 
التي اقترحتھا  المعدلةواألمانة التكاليف التي اقترحتھا األمانة. واستنادا إلى التكاليف  اليوئنديبيوناقش       -25

 التكاليف ومستوى مناسب من التمويل المشترك. تلكللنظر في  اإضافي اوقت الشركة احتاجتاألمانة، 
  

 المناخية الفوائد
 

 الكربون سنويا أكسيدطن من ثاني  87,618حوالي انبعاثات تجنب  ھيالفوائد المناخية المباشرة للتحويل         -26
إمكانية إحداث احترار ( 142a-الھيدروفلوروكربونطن متري من  61,32استھالك  بناء على في الغالف الجوي

إمكانية إحداث احترار ( R -600a المادة طن متري من 23,36 قدرھا لكمية ) واإلدخال المتوقع1,430= عالمي 
من ثاني أكسيد الكربون سنويا  طن  19,759نحو. وتقدر المنافع المناخية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ب)3= عالمي 

/ كيلوواط ساعة، وإنتاج سنوي قدره كغم من ثاني أكسيد الكربون 0,374استنادا إلى معامل انبعاث شبكي قدره 
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 394,25 و كيلو وات ساعة قبل التحويل 492,81 لكل وحدة قدره السنوي لطاقةاوحدة، واستھالك  536,025
  ).في المائة  20بنسبة  كيلوواط ساعة بعد التحويل (تحسين كفاءة استخدام الطاقة

  
 استنتاج

 
تصنيع الثالجات المنزلية في كولومبيا،  من  134a-إزالة الھيدروفلوروكربون فيالمشروع  سيساعد       -27

لطاقة، والتأثير على السوق اإلقليمية. وسيجري تحسين كفاءة ا في استخدام ذات الكفاءةالمزيد من المعدات  واستعمال
  .الشركةالثالجات المصنعة على نفقة الطاقة في استخدام 

  
  2019 - 2017 العمل للفترةخطة 

 
 يقعويقدم إلى اللجنة التنفيذية ألنه  مال العادية المقدمة إلى األمانةال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األع     -28

 (ز). 78/3في نطاق المقرر 
 
 توصيةال
 

 نيزوبوتياأل یإل  134a-الھيدروفلوروكربونل من يفي النظر في مشروع التحو ةيذيقد ترغب اللجنة التنف       -29
 ینظرة عامة علب ةالمعنون(ز) والمناقشات  78/3لمقرر ل اوفق ايکولومب یماب شركة في ةيفي صناعة الثالجات المنزل

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19 قةيفي الوث الواردة خالل استعراض المشروعات تبينھاالتي تم  ايالقضا
  
  

_____________________  
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