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 :ينالتالي ينالمشروع يبشأن مقترح تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي

 إزالــــــة

 

 المرحلة األولى، ) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (الشريحة الرابعة

 

 تبريـــــد

منظمة األمم المتحدة  

الصناعية/برنامج   للتنمية 

للبيئة األمم المتحدة 

 )اليونيدو/اليونيب(

 

 أ 134-من الهيدروفلوروكربون تحويل تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية

 ( في 290-أ( والبروبان )ر600-وبيوتان )رأ إلى األيز404-وغاز التبريد ر

  إيكاساشركة 

 

منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية )اليونيدو(
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 متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 

 إكوادور

 تدبير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموفقة الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

 2020في المائة بحلول عام  35 الخامس والستون )رئيسية( نيب، اليونيدواليو (األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 من قدرات استنفاد األوزون( نا  )ط 18,13  2017السنة:  )المرفق جيم المجموعة األولى(  7المادة ( أحدث بيانات ثانيا)

 

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

 إجمالي  التبريد مكافحة الحريق الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الخدمة التصنيع االستهالك القطاعي
 15.89 15.89     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.03 0.03      123 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01 0.01     124 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 2.17    2.17  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردةسابقة الخلط البوليوالت 

 

 

 12.99    12.99 

 0.02    0.02  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 44.16 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 23.49  2010-2009فترة لخط األساس ل

 استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات 

 16.13 المتبقي: 28.03 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 ( خطة األعمالخامسا)

 1.67 0.65 0.0 1.02 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( نيدواليو

 152 112 59 125 0 92 987 التمويل )دوالر أمريكي(

 0.42 0.12 0.0 0.30 المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( إزالة اليونيب

 39 550 11 300 0 28 250 التمويل )دوالر أمريكي(

  

 2011 ( بيانات المشروعسادسا)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49 غير متاح غير متاح حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق 

)دوالر  عليه

 أمريكي(

 2 278 159 55 000 0 518 219 0 86 500 0 0 86 500 0 1 531 940 المشروع تكاليف نيدواليو

 168 703 4 125 0 36 707 0 6 487 0 0 6 488 0 114 896 تكاليف الدعم

 115 000 10 000 0 25 000 0 30 000 0 0 20 000 0 30 000 تكاليف المشروع اليونيب

 14 950 1 300 0 3 250 0 3 900 0 0 2 600 0 3 900 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت 
عليها اللجنة التنفيذية 

 )دوالر أمريكي(

 2 216 659   *431 719  116 500   106 500 0 1 561 940 تكاليف المشروع

  168 491   30 220  10 387   9 088 0 118 796 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة في هذا االجتماع 

 )دوالر أمريكي(

 111 500   111 500        تكاليف المشروع

 9 737   9 737        تكاليف الدعم

 *مشروع استثماري في مجال الرغاوي تمت الموافقة عليه في االجتماع الحادي والثمانين ويدخل في إطار االتفاق.

 الموافقة الشمولية ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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 المشروعوصف 

بالنيابة عن حكومة إكوادور، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، بوصفها الوكالة المنفذة  1

المواد  إزالةمن خطة إدارة  ولىة من المرحلة األرابعطلبا  للحصول على تمويل للشريحة الالرئيسية، 

دوالر أمريكي،  86 500تتألف من  ا ،أمريكي ا  دوالر 121 237الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى   25 000، و لليونيدو ا  أمريكي ا  دوالر 6 487باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

تقريرا   الطلب ويشمل. (1)برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(ل ا  أمريكي ا  دوالر 3 250تكاليف دعم الوكالة البالغة 

إلى  2013 لفترة منوتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل ،الثالثةمرحليا  عن تنفيذ الشريحة 

 .2020 عام إلى 2018 عام من ة في الفترةحيوخطة تنفيذ الشر، 2017

 

 التقرير المتعلق باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاسته

طنا  من قدرات استنفاد األوزون من المواد  18.13أفادت حكومة إكوادور بوجود استهالك قدره  2

ثال فيما في المائة عن خط األساس الخاص باالمت 23، وهو ما يقل بنسبة 2017الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 .2017-2013استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1 يتعلق بهذه المواد. ويبين الجدول

 (2017-2013للفترة  7. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إكوادور  )بيانات المادة 1الجدول 

 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  أطنان مترية

 382.27 288.95 310.21 347.10 356.97 346.18 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.18 1.74 4.43 1.27 6.27 3.36 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.99 0.54 0.30 0.44 0 5.40 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.84 19.73 9.91 8.70 14.80 22.15 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 18.45 0.33 0.18 0.27 1.41 5.58 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 427.73 311.29 325.03 357.78 379.45 382.67 )باألطنان المترية()المجموع الفرعي/المجموع الكلي(

والت يلموجود في البولا ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * السابقة الخلط المستوردة

95.61 140.72 142.56 181.07 118.09 187.91** 

 615.64 429.38 506.10 500.34 520.17 478.28 )باألطنان المترية( المجموع

       أطنان قدرات استنفاد األوزون

 21.02 15.89 17.06 19.09 19.63 19.04 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 0.03 0.09 0.03 0.13 0.07 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.22 0.01 0.01 0.01 0.00 0.12 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 2.17 1.09 0.96 1.63 2.44 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 0.02 0.01 0.02 0.09 0.36 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

د ) بأطنان قدرات استنفا)المجموع الفرعي/المجموع الكلي(

 األوزون(

22.03 21.48 20.10 18.26 18.13 23.49 

والت يلموجود في البولا ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * السابقة الخلط المستوردة

10.52 15.48 15.68 19.92 12.99 20.67** 

 44.16 31.11 38.18 35.78 36.96 32.55 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( المجموع
 بيانات البرنامج القطري*

 في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.نقطة البدء المحددة **

                                                 
 تنمية الصناعية )اليونيدو(.سبتمبر/أيلول الموجهة من وزارة الصناعات واإلنتاجية في إكوادور إلى منظمة األمم المتحدة لل 19(  وفقا  للرسالة المؤرخة 1)
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المضطلع بها في إطار  إلى األنشطة 22-الهيدروكلوروفلوروكربونويعزى االنخفاض في استهالك  3

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )تدريب التقنيين والتشجيع على استخدام البدائل(، وتوافر بدائل 

-الهيدروكلوروفلوروكربونجديدة يجري استحداثها في السوق، وتباطؤ االقتصاد في هذا البلد. أما الزيادة في استهالك 

 جع إلى زيادة استخدامه لغسل دوائر التبريد خالل عملية الخدمة.فير 2017ب في عام  141

 التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري

لهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير المتعلق ستهالك في قطاع المواد اأفادت حكومة إكوادور ببيانات ا 4

 من بروتوكول مونتريال. 7الُمبلغ بها بموجب المادة متسقة مع البيانات وهي  2017لعام  بتنفيذ البرنامج القطري

 تقرير التحقق

وأكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتطبيق نظام لمنح التراخيص والحصص لواردات المواد  5

طنا  من  18.13بلغ  2017الهيدروكلوروفلوروكربونية وصادراتها، وأن مجموع االستهالك من هذه المواد في عام 

كان أدنى من األهداف  2017و 2013فاد األوزون، وأن استهالك هذه المواد في الفترة ما بين العامين قدرات استن

في االتفاق بين الحكومة واللجنة لالستهالك المحددة وفقا  لبروتوكول مونتريال والمستويات القصوى المسموح بها 

الذي تطبقه وحدة األوزون الوطنية ودائرة  التنفيذية. وخلص تقرير التحقق إلى أن نظام منح التراخيص والحصص

 الجمارك الوطنية في إكوادور يكفل االمتثال الكامل ألهداف بروتوكول مونتريال.

 التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

حظرا  على تصنيع مكيفات الهواء المعتمدة على المواد  2018ديسمبر/كانون األول  يطبق البلد اعتبارا  من شهر 6

حظرا  على تصنيع واستيراد معدات  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية واستيرادها، واعتبارا  من شهر مارس/آذار 

ا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التبريد المنزلية التي تستخدم فيها هذه المواد في العوازل الحرارية والتي تستخدم فيه

يناير/كانون  1والمواد الهيدروفلوروكربونية كغازات للتبريد. وتعكف الحكومة حاليا  على التحضير لحظر يبدأ من 

، وإلنفاذ االلتزام بعدم إصدار أي حصص الستيراد النقي ب141-على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 2020الثاني 

من قدرات  طنا   0.86ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط، فيما عدا كمية أقصاها 141-روكربونالهيدروكلوروفلو

 . ‘(1’)ج(81/47)المقرر  2021و 2020للعامين رش الأطنان مترية( ألغراض لرغاوي  7.78استنفاد األوزون )

وشاركت وحدة األوزون الوطنية في حلقة عمل إقليمية عن التعرف على المواد المستنفدة لألوزون ومنع  7

موظفا  جمركيا  على اللوائح الخاصة  140، وتم تدريب 2017التجارة غير القانونية ُعقدت في المكسيك في أغسطس/آب 

بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد بالمواد المستنفدة لألوزون وتطبيق قوانين الجمارك فيما يتعلق 

كما تم تسليم ثالثة أجهزة الكتشاف الهيدروفلوروكربونية ومنع التجارة غير القانونية في المواد المستنفدة لألوزون، 

غازات التبريد إلى دائرة الجمارك الوطنية في إكوادور، وقدم التدريب على استخدامها لستة موظفين من مختبر 

 ك.الجمار

التدريب لدائرة الجمارك  ية، ستوفر وزارة الصناعات واإلنتاج2018ووفقا  لالتفاق الموقع في مايو/أيار  8

الوطنية بصفة منتظمة بشأن اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، وبروتوكول مونتريال، ومنع التجارة غير 
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إليه من نتائج وبتبادل المعلومات. وتقوم  نباإلبالغ عما تتوصال تانالقانونية في هذه المواد؛ وكلتا المؤسستين ملزم

الدخول فيما  نئ، حاليا  بتنبيه موايةصناعات واإلنتاجالمنصة اإللكترونية لدائرة الجمارك، التي تشترك فيها مع وزارة ال

ونية. وتجري أيضا  مراقبة يتعلق بالتفتيش اإللزامي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكرب

ين أن يقدموا تقارير فصلية المواد الهيدروفلوروكربونية من خالل منح التصاريح )بدون حصص( ويجب على المستورد

 يات المستوردة من تلك المواد.مكعن ال

 

 قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان 

لوب )سابقا  إندوراما( إلى استخدام السيكلوبنتان قبل تنفيذ الشريحة الثالثة، وقامت بإزالة غتحّولت منشأة إندو 9

ب الموجود في 141-طنا  من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 14.96طنا  متريا  ) 136

بإطالق المشروع االستثماري  2018البوليوالت السابقة الخلط المستوردة. ويُعتزم القيام في أكتوبر/تشرين األول 

طنا  متريا   44.10لقيام منشآت رغاوي البوليوريثان المتبقية بإزالة  (2)الموافق عليه في االجتماع الحادي والثمانين

البوليوالت سابقة الخلط  ب الموجود في141-من أطنان قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.85)

 المستوردة .

 قطاع خدمة التبريد

من المدربين  25قدم التدريب على الممارسات الجيدة وعلى بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد يبلغ  10

، وبدأ البلد أنحاء في جميعمن التقنيين في مجال التبريد  322في مراكز دائرة التدريب المهني اإلكوادورية، ولعدد يبلغ 

 )وضعت مؤشرات وسجالت(؛ وأعدت خطة اإلدارة ‘‘سوبرماكسي’’بمتجر بشكل تام لتسرب امشروع تجريبي لمنع 

 .غازات التبريد صالحمركز الست قامةإل

لمستنفدة اخالية من المواد  غاالباغوسوفي إطار أنشطة تقديم الدعم لمبادرة الحكومة الخاصة بإعالن جزر  11

ما زّودوا باألدوات د تدريبا  على الممارسات الجيدة في مجال التبريد كمن تقنيي التبري 21، تلقى 2020لألوزون قبل عام 

 لذلك.

 عتنفيذ ورصد المشرو

لة المواد تتولى وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة الصناعات واإلنتاجية تنسيق تنفيذ خطة إدارة إزا 12

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 مستوى صرف المبالغ المالية

 (3)اآلن حتىتم اعتماده  الذيأمريكيا   دوالرا   1 784 940 مبلغ منكان ما تم صرفه  ،2018 أغسطس/ آب في 13 

 على النحو دوالر أمريكي لليونيب( 62 000دوالرا  أمريكيا  لليونيدو و 1 671 066أمريكيا  ) دوالرا   1 733 066 هو

 .2020 و 2019 العامين في أمريكيا   دوالرا   51 874 البالغ الرصيد صرف وسيجري. 2 الجدول في المبين

                                                 
 (.81/47دوالرا  أمريكيا  )المقرر  431 719تمت الموافقة بتكلفة إجمالية قدرها  (2)

 نين.دوالرا  أمريكيا  تمت الموافقة عليه لمشروع االستثمار في الرغاوي في االجتماع الحادي والثما 431 719باستثناء مبلغ  (3)
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 (األمريكي بالدوالر) إكوادور في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة المالي التقرير .2 الجدول

 الشريحة
 اليونيدو

 
 اليونيب

 
 المجموع

(في المائة) معدل الصرف  

 

األولى ةالشريح    
1 561 940 30 000   1 531 094 الموافق عليه  

100.0 
1 561 940 30 000   1 531 094 المنصرف  

 الشريحة الثانية
005 86    الموافق عليه  000 20  500 106  

100.0 
005 86    المنصرف  000 20  500 106  

 الشريحة الثالثة
005 86    الموافق عليه  000 30  500 116  

55.5 
64 626  12 000  52 626 المنصرف  

 المجموع
1 784 940   80 000   1 704 094 الموافق عليه  

97.1 
1 733 066  62 000   1 671 066  المنصرف  

 

  خطة التنفيذ للشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :2020وسبتمبر/أيلول  2018سوف يجري تنفيذ األنشطة التالية في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول  14

دوالر أمريكي(:  25 000) تعزيز اإلطار القانوني المتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون )اليونيب( )أ(

من موظفي  30استعراض التنظيم التقني لتصنيع معدات التبريد التجاري واستيرادها؛ وتدريب 

 الجمارك وغيرهم من الموظفين القائمين باإلنفاذ؛

من  25دوالر أمريكي(: تدريب  76 500المساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد )اليونيدو( ) تقديم )ب(

 60؛ وتدريب من التقنيين في مجال التبريد في مراكز التدريب المهني اإلكوادورية   200المدربين و

ت والمعدات طالبا  جامعيا  على التعامل المأمون مع غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ وشراء األدوا

األساسية )على سبيل المثال، وحدات االسترداد، ومضخات التفريغ، واألنابيب المتفرعة، 

وتكرار مبادرة واألسطوانات واألدوات الصغيرة األخرى( الالزمة ألربعة مراكز للتدريب المهني؛ 

؛ وإنشاء مركز المنع الكامل للتسرب مع واحد أو اثنين من المستخدمين النهائيين في قطاعات مختلفة

 لالستصالح )سيجري شراء وحدة استصالح(؛ ومواصلة تقديم الدعم لمبادرة جزر غاالباغوس؛

ل القيام بها من الشرائح السابقة )اليونيب/اليونيدو( )التمويل من الشرائح السابقة(: تحديث  )ج( أنشطة تأجَّ

لجة غازات التبريد القابلة لالشتعال المعيار التقني ليشمل المسائل المتعلقة بالسالمة المرتبطة بمعا

ونقلها واستردادها وإعادة تدويرها وتخزينها؛ وتنفيذ مشروع تجريبي لالستعاضة عن إحدى وحدات 

-بمعدات مصممة للعمل باستخدام غاز التبريد ر 22-التكثيف التي تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون

جراء مزيد من األبحاث على المعايير الدولية )كان قد أرجئ االضطالع بهذه األنشطة إلتاحة إ 290

 وتحديد الجوانب المختلفة للتنفيذ(؛

الحادي والثمانين )اليونيدو(  في االجتماعمواصلة تنفيذ مشروع االستثمار الخاص بالرغاوي الذي أُقِّر  )د(

 )صدرت الموافقة على التمويل في االجتماع الحادي والثمانين(؛

 إطارفي دوالر أمريكي(: االستمرار في تنفيذ األنشطة  10 000التنفيذ والرصد والمراقبة )اليونيدو( ) )هـ(

 وإعداد التقارير المرحلية ذات الصلة. كربونية؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو
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 تعليقات األمانة وتوصيتها  

 التعليقات

 الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقالتقرير المتعلق باستهالك المواد 

طن  0.02أشار تقرير التحقق إلى أن في األعوام الخمس التي تم التحقق منها لم يكن هناك سوى اختالف قدره  15

والبيانات التي تم التحقق  7بين بيانات المادة  124-من قدرات استنفاد األوزون في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

. وال يمثل هذا التباين الطفيف أي خطر من عدم االمتثال. ومع ذلك، سوف تطلب اليونيدو إلى وحدة 2014منها في عام 

 .2014األوزون الوطنية أن تقدم التقرير المعدّل لعام 

ة  16 واستنادا  إلى بيانات االستيراد الواردة في تقرير التحقق، استوردت منشأة واحدة كمية أعلى قليال  من الحصَّ

إلى أن وحدة األوزون الوطنية على علم بهذه الحالة وتعمل  اليونيدو تطن من قدرات استنفاد األوزون(. وأشار 0.03)

على حلها. وقد أُبلغ عن الجهة المستوردة وسيجري خفض حصتها للسنة المقبلة بالقدر الذي تجاوزت به الكمية المقررة. 

دة. وُطِلب تقديم تحديث مع طلب الشريحة الخامسة بشأن ويجري أيضا  النظر في فرض عقوبة على الجهة المستور

 التدابير التي يتخذها البلد لتجنب أي استيراد يزيد عن الحصص الفردية المرخص بها.

 التقرير  المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

طنا   19.03قدرها  2018لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام لمة إكوادور حصص استيراد أصدرت حكو 17

 من قدرات استنفاد األوزون، وهي تقل عن أهداف المراقبة في بروتوكول مونتريال.

 قطاع خدمة التبريد

، والحظت أن هناك ناقشت األمانة مع اليونيدو الحاجة إلى وحدة استصالح إضافية ونموذج األعمال المقابل 18

آلة لالستصالح مقامة في مباني دائرة التدريب المهني. وأوضحت اليونيدو أن الوحدة الموجودة تستخدم لألغراض 

المستعملين مركز االستصالح يستهدف التعليمية وال يمكنها إعادة تجهيز كميات كبيرة من غازات التبريد. وأضافت أن 

تكون غازات التبريد سيجري استصالحها في مقابل رسم وإعادتها إلى أصحابها. وسهم مخزون من ديالنهائيين الذين ل

كيلوجراما  من  170لدى مركز االستصالح القدرة على استصالح غازات تبريد متعددة، بما في ذلك 

 أ المستردّ في إطار برنامج سابق لكفاءة الطاقة نفذته الحكومة.134-الهيدروفلوروكربون

( ستضطلع باعتماد استرداد SETEC) نية للنظام الوطني للتقييم المهنيتقاألمانة الو أيضا  أن وأكدت اليونيد 19

التقنيون بالحصول  غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصالحها، فضال  عن اعتماد ممارسات التبريد الجيدة. ويوصى  

 على االعتماد، ولكنه ليس إلزاميا .

ف تنظيألغراض  ب141-ء الزيادة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونوأعربت األمانة عن القلق إزا 20

دوائر التبريد خالل عملية الخدمة. وأوضحت اليونيدو أن بعض المستوردين يرّوجون لهذه الممارسة. وتعمل الوكالتان 

دربين والتقنيين، بما في ذلك التنفيذيتان على تثبيط هذه المبادرة من خالل حلقات العمل والدورات التدريبية التي تُعقد للم
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التدريب على تنظيف معدات التبريد بدون مذيبات وباستخدام مرشحات عالية الكفاءة )ليست متوافرة حاليا  في إكوادور، 

-وبعد إقرار المشروع االستثماري إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربونولكن يجري الترويج لها ويُتوقع أن تدخل السوق(. 

ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوى البوليوريثان في االجتماع الحادي والثمانين، ب الموجود ف141

-، حظرا  على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون2020يناير/كانون الثاني  1، بدءا  من وزارة الصناعات واإلنتاجية تعد

ب 141-أي حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربونإصدار  ب، سيجري تنفيذه مع التزام حكومة إكوادور بعدم 141

أطنان  7.78طن من قدرات استنفاد األوزون ) 0.86الموجود في البوليوالت سابقة الخلط، فيما عدا كمية أقصاها 

 .(1))ج( 81/47)المقرر 2021و 2020مترية( لرغاوي الرش للعامين 

ربونية أكثر مالءمة للمناخ والترويج لها، أشارت اليونيدو وفيما يتعلق بتوافر بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروك 21

أ وبعض 600-لية المعتمدة على  رنزأ موجودان في السوق، وأن الثالجات الم600-ور 290-إلى أن غازي التبريد ر

ء أخرى أشيامتاحة كذلك. ويشجع البلد على استخدام تلك البدائل في جملة  290-معدات التبريد التجاري المعتمدة على ر

أ في تدريب تقنيي التبريد، ومن خالل توزيع تلك  600-من خالل إدراج الثالجات المنزلية التي تعمل بغاز التبريد ر

 الثالجات على مراكز التدريب وإقامة برامج التوعية والترويج عن طريق الوكالء.

 االستنتاج

. وقد أُدخلت تحسينات إضافية اللجنة التنفيذيةإن حكومة إكوادور ممتثلة لبروتوكول مونتريال والتفاقها مع  22

من موظفي  140على نظام منح التراخيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجرى تدريب 

الجمارك، ويطبق البلد حظرا  على تصنيع واستيراد معدات تكييف الهواء والثالجات المنزلية المستخدمة فيها هذه المواد 

ل الحراري والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية كغازات تبريد.. وسيجري إطالق في العز

. 2018مشروع االستثمار في الرغاوي بالنسبة لمؤسسات رغاوي البوليوريثان المؤهلة المتبقية في أكتوبر/تشرين األول 

بنجاح ويجري  نء البلد، وبدأ برنامج المستخدمين النهائييمن تقنيي التبريد في كافة أنحا 322قُدم التدريب لعدد يبلغ و

ومما سيكفل فعالية إزالة المواد  في المائة.  97.1تطبيق برنامج االعتماد. ويبلغ معدل الصرف اإلجمالي 

التقنيين، األنشطة المعتزم القيام بها في إطار الشريحة الرابعة، وبخاصة مواصلة تدريب الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وتعزيز مراكز التدريب المهني، وإنشاء مركز لالستصالح، والحظر المعتزم فرضه على استيراد 

، بعدم 2020يناير/كانون الثاني  1ب النقي، وبدء التزام حكومة إكوادور، اعتبارا  من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ود في البوليوالت السابقة الخلط، فيما عدا كمية الموج ب141-إصدار أي حصص الستيراد  الهيدروكلوروفلوروكربون

 .2021و 2020ض رغاوى الرش للعامين أطنان مترية( ألغرا 7.78طن من قدرات استنفاد األوزون ) 0.86أقصاها 

 التوصيـــــــة

 توصي أمانة الصندوق بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: 23

 أن تحيط علما  بما يلي: )أ( 

لمرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التقرير ا (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في إكوادور؛
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 1ب اعتبارا  من 141-االلتزام بتطبيق حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون (2)

 ؛2020يناير/كانون الثاني 

واليونيدو واليونيب أن تدرج في الشريحة الخامسة تحديثا  بشأن التدابير أن تطلب إلى حكومة إكوادور  )ب(

واردات فرادى المستوردين من المواد  ال تتجاوزالتي يتخذها البلد لضمان أ

 .لهم الهيدروكلوروفلوروكربونية الحصص الصادرة

لة األولى من خطة إدارة وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة من المرح 24

، بمستويات 2020-2018إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلكوادور وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

 التمويل المبيَّنة في الجدول أدناه:

 

  

 تمويل المشروع عنوان المشروع 

 (بالدوالر األمريكي)

 تكاليف الدعم

 (بالدوالر األمريكي)

ةالوكالة المنفذ  

(أ) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  

 األولى، الشريحة الرابعة(

 اليونيدو 6,487 86,500

(ب) خطة إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  

 األولى، الشريحة الرابعة(

 اليونيب 3,250 25,000
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 السنوات متعددغير  مشروع –ورقة تقييم المشروع 

  إكوادور

 الوكالة الثنائية/المنفذة     عنوان المشروع

 

الصناعات واإلنتاجية في إكوادوروزارة  وكالة التنسيق الوطنية  
 

 أحدث البيانات المبلغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي يعالجه المشروع 

 (2017)باألطنان المترية،  7ألف: بيانات المادة 

 (2017باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنان مترية، 

 غير متاحة المواد الهيدروفلوروكربونية
 

 غير متاح )أطنان مترية( استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل
 

 

 الوحدات التفاصيل
-هيدروفلوروكربون

 أ134
 أ404-ر

 :الهيدروفلوروكربون المستخدم في المنشأة
 3.52 2.32 طن متري

 كافئمطن متري من 

 ثاني أكسيد الكربون
317.60 3 805.44 13  

 :إزالته من خالل هذا المشروع ستجريالهيدروفلوروكربون الذي 
 3.52 2.32 طن متري

 كافئمطن متري من 

 الكربونثاني أكسيد 
317.60 3 805.44 13 

 :بدائل الهيدروفلوروكربون التي سيجري إدخالها

أ600-ر الوحدات 290-ر   
 1.76 1.16 طن متري

 كافئطن متري من م

 ثاني أكسيد الكربون
3.48 5.28 

 24 مدة المشروع )باألشهر(

لي المطلوب )بالدوالر األمريكي[:  235 190 المبلغ األوَّ

  النهائية للمشروع )بالدوالر األمريكي(:التكاليف 

 184 800 التكاليف الرأسمالية اإلضافية         

 14 680 في المائة(  10طوارئ ) 

 غير متاح* تكاليف التشغيل اإلضافية:  

 199 480  التكلفة اإلجمالية للمشروع:  

 100 الملكية المحلية )في المائة(:

 0  المائة(:المكّون الخاص بالتصدير )في 

 199 480 المنحة المطلوبة )بالدوالر األمريكي(:

:الفعالية من حيث التكلفة  
 34.16 مغدوالر أمريكي/ك

دوالر أمريكي/طن متري من 

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون
11.65 

 17 953 تكلفة دعم الوكالة المنفذة )بالدوالر األمريكي(:

المتعدد األطراف )بالدوالر األمريكي(:تكلفة المشروع اإلجمالية للصندوق   433 217 

 نعم حالة التمويل المقابل )نعم/ال(:

:مراحل رصد المشروع مشمولة )نعم/ال(  نعم 

  غير متاحة لعدم إجراء استعراض لتكلفة التشغيل اإلضافية *

ةـــــــــــة األمانـــــتوصي  نظر بصورة إفراديةلل 

وغاز أ 134-تحويل تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية من الهيدروفلوروكربون

( في مؤسسة إيكاسا290-أ( والبروبان )ر600-وبيوتان )رأ إلى األيز404-التبريد ر   

 اليونيدو

ةغير متاح المواد الهيدروفلوروكربونية  

 مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية
 اإلزالة )أطنان مترية( التمويل )دوالر أمريكي( اسم المنشأة

71 710 إيكاسا  80 8  
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 وصف المشروع

 معلومات أساسية

 النظر في المشروعات المتعلقة بشركتي إيكاسا وإندوغلوب في االجتماع الحادي والثمانين

إلزالة المواد  بالنيابة عن حكومة إكوادور، قدَّمت اليونيدو إلى االجتماع الحادي والثمانين مقترحي مشروعين 25

 )ز(، على النحو التالي:78/3الهيدروفلوروكربونية تماشيا  مع المقرر 

 أ404-ر غاز التبريدٔا و134-من الهيدروفلوروكربون (4)ل تصنيع المبردات المنزلية والتجاريةيحوت )أ(

 235 190 إيكاسا، بتكلفة إجمالية قدرها( في شركة 290-)ربروبان ال( وأ600-روبوتان )زياالٔ ٕالى 

 دوالرا  أمريكيا ؛ 21 167دوالرا  أمريكيا ، مضافا  إليها تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

أ إلى 134-الهيدروفلوروكربونتحويل تصنيع المبردات التجارية في مؤسسة إندوغلوب من  )ب(

دوالرا  أمريكيا ، مضافا   319 370(، بتكلفة إجمالية قدرها 290-أ( والبروبان )ر600-وبوتان )راأليز

وع المذكور دوالرا  أمريكيا . وقدمت اليونيدو مقترح المشر 22 356إليها تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

 بدون أن تتلقى تمويال  إلعداده من الصندوق المتعدد األطراف.

، أوصت األمانة هماتكاليفالمتعلقة بو ينللمقترحالمناقشات التي دارت مع اليونيدو بشأن الجوانب التقنية ب إلحاقا  و 26 

، أمريكيا   دوالرا   199 480بمبلغ إيكاسا بأن تنظر اللجنة التنفيذية في الموافقة على مقترح المشروع الخاص بشركة 

 220 660بمبلغ إندوغلوب  ومقترح المشروع الخاص بـ   أمريكيا  ا  دوالر 17 953تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائدا  

 .(5)ا  أمريكي ا  دوالر 19 859لى تكاليف دعم الوكالة البالغة ، باإلضافة إأمريكيا   دوالرا  

عليها بسبب  ، ولكنها لم توافقحينقترمجنة التنفيذية في كال ال، نظرت اللوالثمانين االجتماع الحاديفي و  27

المواد بالمتعلقة لمناقشة مشاريع االستثمار  ئنشذي أالمناقشة في فريق االتصال ال خاللالمخاوف التي أثيرت 

عدم الموافقة  تنفيذية قررتح ألن اللجنة القترمد بعض األعضاء ال، لم يؤيإندوغلوبفي حالة و. الهيدروفلوروكربونية

من المشروع لية فيما يتعلق بفعا بعض شواغلأثيرت فقد ، إيكاسافي حالة أما لهذا المشروع.  لإلعدادتمويل تقديم على 

غيل اإلضافية التي تكاليف التش بشأننقاش  نظرا  لعدم إجراء، ت اإلضافية المحتملةالوفورا عالجأنه لم يبتكلفة وحيث ال

حات قترمفي للالتوزيع الجغراأخذ لتي ناقشها فريق االتصال ضرورة األخرى ا مسائللم يتم طلبها في المشروع. ومن ال

 .في االعتبار عليها اللجنة التنفيذية وافقتالتي 

المواد الهيدروفلوروكربونية مشاريع االستثمار الخاصة ب قررت اللجنة التنفيذية أن لمناقشات،تلك انتيجة لو  28

 تإال إذا تم (6)79/45وفقا للمقرر  هايمكن إعادة تقديمال  ينثمانفي االجتماع الحادي وال اهبشأنشواغل  عن أُعربالتي 

 )ج((. 53/  81)المقرر  ديحدتالبهذه الشواغل  معالجة

 

                                                 
لى شحنات من عألغراض هذه الوثيقة، تشير الثالجات التجارية إلى األجهزة المستقلة المستخدمة في قطاع التبريد التجاري، التي تحتوي  (4)

 جرام. 500تقل عن  زات التبريد الهيدروفلوروكربونيةغا

(5) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32. 

المنطقة أو  على أن تكون جميع مشاريع االستثمار الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية يمكن تكرارها في البلد أو 79/45ينص المقرر  (6)

 القطاع، وأن تأخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي.
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 االجتماع الثاني والثمانينللنظر فيه في إيكاسا إعادة تقديم مشروع 

تحويل لخاص بامشروع الإلى االجتماع الثاني والثمانين تقديم ، أعادت اليونيدو نيابة عن حكومة إكوادوربال  29

غازي  إلى أ 404-ر غاز التبريدو أ134-الهيدروفلوروكربونمن إيكاسا منشأة تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في 

 بمبلغى تكاليف دعم الوكالة باإلضافة إل ،ا  أمريكي ا  دوالر 199 480 قدرهاإجمالية تكلفة ب،  290-رو  أ600-ر التبريد

 ا.يكيا أمردوالر 17 953

دم في االجتماع الحادي قُ ذي قترح المتماع الثاني والثمانين هو نفس الالمقدم لالجإيكاسا الخاص بمشروع وال   30

وتعليقات األمانة بما في  ،قترحملهذا ال ا  وصف (7)التالية األفرع وتشملمع األمانة. المناقشات  إثر، بعد تعديله والثمانين

الحالي،  هتقديم الطلب المعاداالجتماع الحادي والثمانين في  خالل شواغل التي أثيرتكيفية معالجة المناقشة لذلك 

 توصية.و

 المواد الهيدروفلوروكربونية استهالك 

 بشأنين سبعثامن والالمقدمة إلى االجتماع الاستنادا  إلى البيانات المبلغ عنها في إطار الدراسات االستقصائية    31

في )نقية وكربونية المواد الهيدروفلورومن  ا  متري ا  طن 813.1، تم استيراد ما مجموعه بدائل المواد المستنفدة لألوزون

أ 134 -ربونوكفلورالهيدروي فالرئيسية المواد الهيدروفلوروكربونية  وتمثلت. 2015في عام إلى إكوادور ( خلوطاتم

في  14مثل ت ا  متري ا  طن 113.5) أ404-ر، و في المائة من إجمالي االستهالك( 56.8 نسبة تمثل ا  متري ا  طن 461.9)

في  10.5، تمثل يا  مترطنا   85.6) أ507-رفي المائة( ، و  12.7مثل ت ةمتري انطنأ 103.1) أ410-رالمائة( ، و 

واحد في  بونهيدروفلوروكرفي المائة( على  6.0 نسبة مثلت ا  متري ا  طن 49.0المائة(. واشتمل االستهالك المتبقي )

 .المواد الهيدروفلوروكربونية ت من طاوخلم 6و  أ(152-)الهيدروفلوروكربون صورة نقية

ما في ذلك ، بإكوادور فيالمواد الهيدروفلوروكربونية من  ا  متري ا  طن 897.15، تم استيراد 2017عام في و   32

 12.0) أ404-رمن  ةمتري انطنأ 108.43و  في المائة( 57.0) أ134-الهيدروفلوروكربونمن  ةمتري انطنأ 509.51

على  2017و  2012بين عامي  أ404-ر و أ134-الهيدروفلوروكربونالواردات من  1يعرض الجدول وفي المائة(. 

 ح.قترمالنحو الوارد في ال

 ( )باألطنان المترية(2017-2012في إكوادور )  أ404-ر وغاز التبريد أ 134-الهيدروفلوروكربون . الواردات من1الجدول 

 2017 2016 2015 2014  2013 2012 المادة

 509.51 485.81 521.37 484.35  351.08 265.19 أ134-الهيدروفلوروكربون

 108.43 107.33 120.95 116.31  81.00 43.33 أ404-ر

 617.94 593.14 642.32 600.66  432.08 308.52 المجموع

في قطاع تصنيع  أ404-ر غاز التبريدو أ134-الهيدروفلوروكربون، قُِدّر إجمالي استهالك 2017في عام و 33

 تقريبا  كالستهالا جميعيتم على التوالي. و ةمتري انطنأ 3.52و  ا  متريا  طن 21.81الثالجات المنزلية والتجارية بنحو 

أ 134- نبوكرروفلورولهيدا من يمتر طن 0.10 إلى جانب كمية قدرها، بغلووندوإ ساإيكاهما ، بواسطة مؤسستين

 لتبريدا اتعدم بتجميعتقوم و لتقنيةا ةلمساعدا متقد لتيا الحجم لمتوسطةوا ةلصغيرت اآلمنشا من قليل دعد يستخدمها

 .2 وللجدا في المبينن على النحو، ةلصغيرا

                                                 
 حسب االقتضاء. UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32ستخِلصت المعلومات من الوثيقة ا (7)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/48 

 

 

13 

 

 (ةمتريال انطنباأل( )2017في الثالجات المنزلية والتجارية ) أ404-ر غاز التبريدو أ134-الهيدروفلوروكربون. استخدام 2 الجدول

 المنشأة
الهيدروفلوروكربون

أ 134-   
أ 404-ر   

 3.52 2.32 إيكاسا

 0.00 19.39 إندوغلوب

 غير متاح 0.10 خرى(أ متوسطةمنشآت صغيرة ووغيرهما ) فيبرواكيرو، ومافريكو، وميغافريو، وريفريكرم، 

 3.52 21.81 المجموع

 ةنشأالم معلومات أساسية عن

في االجتماع السادس   ، مساعدة من الصندوق المتعدد األطرافمحليا  إيكاسا، وهي شركة مملوكة تلقت شركة    34

. أ134-الهيدروفلوروكربونب 12-لالستعاضة عن غاز الكلوروفلوروكربون (8)(1998 تشرين األول/والعشرين )نوفمبر

شحن منتجات د ليبرغاز للتأ ك134- وكربونم الهيدروفلورستخديُ ، 2001 تشرين األول/منذ إتمام المشروع في نوفمبرو

 .XXVIII /2)ب( من المقرر  18الفقرة  في إطار، ترى األمانة أن هذا التحويل يندرج . وعلى هذا النحوإيكاسا

ي ذلك ما ف، بة بذاتهاوالتجاري المستقل نزليالتبريد المأجهزة من  نموذجا   18 عيتصنب إيكاساشركة  وتقوم  35

واحدة  لفترةل في ثالثة خطوط تصنيع تعموذلك ، بنطاقات درجات حرارة مختلفةتعمل ، التي المبردات الرأسية واألفقية

و  أ134-نالهيدروفلوروكربووحدة باستخدام  14 518ة نشأالمهذه ، أنتجت 2017في عام وساعات في اليوم.  8 مدتها

المواد دة على عتملية والتجارية المنزإنتاج الثالجات الم 3يعرض الجدول و. أ404-روحدة باستخدام  12 283

 .يكاساإفي شركة  2017-2015في الفترة الهيدروفلوروكربونية 

 (2017-2015)إيكاسا . تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في 3الجدول 

سنة(/اتاإلنتاج )وحد أ341-الهيدروفلوروكربون   أ404-ر   المجموع 

2015 225 12 957 9 182 22 

2016 752 13 619 11 371 25 

2017 518 14 283 12 801 26 

 24 785 11 286 13 498  المتوسط

    م/سنة(غاالستهالك )ك

2015 1.96 2.84 4.80 

2016 2.20 3.33 5.53 

2017 2.32 3.52 5.85 

 5.39 3.23 2.16  المتوسط

 تحويلال

 طراف.متعدد األ نتاج بمساعدة من الصندوقلإلأعلى نسبة مع تحقيق إلى تحويل خط التصنيع إيكاسا تهدف    36

 المؤسسة إنتاج الخطين اآلخرين في الخط المحول. دمجالمشروع، ستهذا من خالل تنفيذ و

-رو  290-ر) الهيدروكربوناتهي المواد الهيدروفلوروكربونية البدائل المتاحة حاليا  للقدرات القائمة على و   37

خاليان ا: مألنه أ600-رو  290-ر على غازي التبريد ختياراال وقعها. وقد خالئطو أولفيناتالهيدروفلورو ، و(أ600

                                                 
ديها من ل( مساعدة لتحويل ألواح الرغاوي 1993. وتلقت إيكاسا أيضا  في االجتماع التاسع )مارس/آذار ECU/REF/26/INV/26المشروع  (8)

ب(، كما 141-( )تغيرت فيما بعد إلى الهيدروكلوروفلوروكربونECU/FOA/09/INV/10جيا قائمة على الماء )إلى تكنولو 11-الكلوروفلوروكربون

يكلوبنتان، وذلك في االجتماع الحادي والثمانين ب إلى الس141-تلقت المساعدة التقنية بغرض التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون

(ECU/PHA/81/INV/65.) 
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وهما متوفران على ، ت صالحيتهماثبتوقد ؛ عالميالحترار اال يةإمكانمنخفضان جدا  في و قدرات استنفاد األوزون من

 ؛الزيوت المعدنية مانستخدوي؛ في المائة 40بنسبة أقل  غاز تبريداستخدام  انتطلبوي؛ دوليا   ن، ومقبوالتجاري نطاق

باإلضافة وضوضاء التشغيل.  يحدّان من؛ وموثوقية التقنية الشاملة واألداءال انزعزوي ؛تآكل منخفض ويتسببان في معدل

 سابقة الخلط. الهيدروكربونات باستخدامخبرة في تصنيع األلواح بالالمؤسسة  تتمتعإلى ذلك ، 

في و، إجراء تغييرات في عملية التصنيع لالشتعال ، يلزم أ600-ر و 290-ر غازي التبريد قابلية إلى نظروبال   38

 موال بشأنهما:األطلب تُ التحويل عنصرين رئيسيين  ويتضمنوفي المنتجات ذاتها.  غازات التبريد تخزين وتوريد 

 ؛واإلنتاج التجريبي لعشرة منتجات الجديدة غازات التبريد لتتواءم مع اتإعادة تصميم المنتج )أ( 

 لغازات التبريدإدخال محطة شحن واحدة و؛ خط التجميع تعديل، بما في ذلك استبدال معدات التصنيع )ب( 

 لمراقبةأنظمة و؛ لتبريدغاز ال تقوية، إلى جانب مضخة  أ600-رو  290-ر كل من مناسبة لـ تكون

 جهازوآلة لحام بالموجات فوق الصوتية؛ و؛ ةستاتيكية وأرضية مضادة للكهرباء االالسالمة والتهوي

سترداد الوحدة و؛ للكشف عن تسرب الهليوم ةواحد ةمونظم، وواحد للكشف عن التسرب بعد الشحن

من تسرب الاختبارات  بغرض االستخدام فيتسرب الكشف لمحمولة وأربعة أجهزة  الهيدروكربون

 مة والتدريب والتركيب.السال واعتماد ؛حاالت الطوارئوأجهزة لمواجهة ؛ اتالمنتج

 تكاليف المشروع

  اإلضافية يةمالرأسالتكاليف ال

دوالرا   235 190، صل إلى االجتماع الحادي والثمانينفي األ المقدمة، اإلضافية يةرأسمالالتكاليف البلغت    39

وتم االتفاق عليها في االجتماع ، أجريت التعديالت التالية لعناصر المشمولة في المشروع مع اليونيدوامناقشة وب. أمريكيا  

إلى  أمريكي دوالر 55 000، بما في ذلك عناصر السالمة ، من تكلفة وحدة الشحنفي  خفضإجراء ين: ثمانالحادي وال

 55 000خفض تكاليف نظام إدارة الهليوم من ومطلوب؛ ال، بالنظر إلى مستوى اإلنتاج دوالر أمريكي 40 000

تسرب ال؛ وتخفيض عدد أجهزة الكشف عن ، تمشيا مع المقترحات األخرىأمريكيدوالر  38 000إلى  أمريكيدوالر

دوالر أمريكي  5 000مبلغ  إدراجاحتياجات الخط. كما تم االتفاق على  استنادا  إلى، المحمولة من أربعة إلى اثنين

في االقتراح ، ولزيادة تكلفة إعادة  م إدراجهرغم عد لضرورة ذلك نظرا  ، ديبرتالغازات ن وتوريد منطقة تخزي عديللت

قترح اآلخر م، تمشيا مع اللكل منتج أمريكي دوالر 1 500إلى  أمريكي دوالر 1 200من  تهاوتجربتصميم المنتجات 

في األصل في  كما قُدمت التكاليف الرأسمالية اإلضافية 4. ويوضح الجدول رقم إندوغلوبمن المقدم كوادور إفي 

 تقديمها في االجتماع الثاني والثمانين. يعادكما تم االتفاق عليها وواالجتماع الحادي والثمانين 

 إيكاساة لتحويل تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في نقح. التكاليف المقترحة والم4الجدول 

 البند

أصالً في االجتماع  كما اقترح

 الحادي والثمانين 

أمريكي()دوالر   

ع في االجتما كما اتُّفق عليه

 الحادي والثمانين ويعاد تقديمه

في االجتماع الثاني 

 والثمانين)دوالر أمريكي(

 

   إعادة تصميم المنتج العام -1

12 000 إعادة تصميم النظام    000 15  

12 000 تجاربمجموع تصميم المنتجات وال    000 15  
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 البند

أصالً في االجتماع  كما اقترح

 الحادي والثمانين 

أمريكي()دوالر   

ع في االجتما كما اتُّفق عليه

 الحادي والثمانين ويعاد تقديمه

في االجتماع الثاني 

 والثمانين)دوالر أمريكي(

 

   معدات اإلنتاج -2

5 000  تعديالتلل خط التجميع  000 5  

 ،290-ر / أ600-آلة شحن واقية من االنفجار لـ ر

  ةالسالمة ومضخة هوائية داعم مراقبةنظام و
000 55  000 40  

12 000 التهوية ألغراض السالمة  000 12  

15 000 ، باإلضافة إلى وحدة معايرةالهيدروكربونكاشف تسرب   000 15  

30 000 الصوتيةلة لحام بالموجات فوق آ  000 25  

3 800 أرضية مضادة للكهرباء االستاتيكية  800 3  

3 500 آلة استرداد الهيدروكربون واقية من االنفجار  000 2  

20 000 وحدة شحن الهليوم  

   000 38 20 000  وحدة استرداد/إعادة ةتدوير الهليوم   

15 000   كاشف تسرب الهليوم، باإلضافة إلى جهاز معايرة  

1 600 محمولة باليد  الهيدروكربوناتكاشفات لتسرب   000 1  

5 000 0 منطقة تخزين غازات التبريد، بما في ذلك بنود السالمة  

180 900 المجموع الفرعي لتكاليف المعدات  800 146  

19 290  في المائة من تكاليف االستثمار( 10طوارئ )  680 14  

TÜV Süd   000 15اعتماد السالمة من قبل مؤسسة المراقبة التقنية   000 15  

8 000 التدريب والتركيب  000 8  

235 190 إجمالي التكاليف الرأسمالية اإلضافية  480 199  

 تكاليف التشغيل اإلضافية

 عريةالش ةنبوباألالضاغط و رات فيي، التي تشمل التكاليف المتعلقة بالتغياإلضافيةرت تكاليف التشغيل دّ قُ     40

لكل  ا  أمريكيا  دوالر 12.11 بمبلغ، في الطلب المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين ديبرتالغاز والمكونات الكهربائية و

لكل وحدة محولة  ا  أمريكي ا  دوالر 12.00، و  أ 600-ر غاز التبريد  إلى أ134-الهيدروفلوروكربونوحدة محولة من 

، ا  أمريكي ا  دوالر  323 301 تبلغ شهرا   12المحسوبة لفترة  اإلضافية. وكانت تكاليف التشغيل 290-رإلى  أ 404-رمن 

 لصندوق المتعدد األطراف.تكلفة التشغيل اإلضافية من اطلب . ولم تُ 5كما هو مبين في الجدول 

وردت في الطلب )بالدوالر األمريكي( كما إيكاسا لتصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في  تكاليف التشغيل اإلضافية. 5الجدول 

 االجتماع الحادي والثمانين المقدم إلى

  290-ر إلى  أ404-رمن   أ600-ر إلى أ134-الهيدروفلوروكربونمن  البند

 الفرق  جديد  خط األساس الفرق  جديد  خط األساس

 5.05 65.90 60.85 5.35 55.90 50.55 ضاغط

 0.25 2.75 2.50 - 2.50 2.50 مرشح

 1.50 6.50 5.00 1.50 6.50 5.00 أنبوبة شعرية

 6.25 61.75 55.50 6.00 51.50 45.50 مكونات كهربائية أخرى

(0.74) 0.99 1.73 غاز التبريد  2.98 2.05 (0.94)  

 12.00 138.95 126.83 12.11 117.39 105.28 المجموع

14 518 وحدات في السنة  283 12  

175 871 اإلضافية حسب نوع المنتج تكاليف التشغيل  430 147  

* مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية 301 323  

وحدة   1 320اإلنتاج حسب الموديل )باستخدام متوسط  ا  أمريكي ا  دوالر 37 055 بمبلغ في البداية تكاليف التشغيل اإلضافيةتم حساب * 

 ا  أمريكي ا  دوالر  323 301 لتصبح ا  ه الحقويبتص جرى( ، ولكن أ 404-روحدة باستخدام   1 755و   أ134-الهيدروفلوروكربونباستخدام 

 . (.أ 404-روحدة تستخدم  12 283و   أ134-الهيدروفلوروكربونم ستخدتوحدة   14 518لتغطية اإلنتاج بأكمله )
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 مجموع التكلفة اإلضافية

 .ت بهدمقُ ذي على النحو الموجز لتكلفة المشروع اإلجمالية،  6يرد في الجدول   41

 إيكاسا. إجمالي تكلفة المشروع والتكلفة اإلجمالية المطلوبة لتحويل صناعة الثالجات المنزلية والتجارية في 6الجدول 

 التكاليف )بالدوالر األمريكي( البند

199 480 التكاليف الرأسمالية اإلضافية  

 0 تكاليف التشغيل اإلضافية

المطلوبة اإلجمالية التكلفة  480 199  

 

، ا  أمريكي ا  دوالر 199 480 مبلغ قدره إلىإيكاسا التكلفة اإلضافية لتحويل الثالجات المنزلية والتجارية في  صلت 42

مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  ا  منمتري ا  طن 17 123.04) ةمتري انطنأ 5.84 وذلك إلزالة ما مجموعه

ُ طن 3 317.60طن متري ) 2.32) أ404-رو  أ134-الهيدروفلوروكربون ( و مكافئ ثاني أكسيد الكربون من  ا  متري ا

فعالية تكلفة قدرها ب،  (على التوالي ،مكافئ ثاني أكسيد الكربون( ة منمتري انطنأ 13 805.44) ان متريةطنأ 3.52

كفاءة الطاقة في أن  إلى وتشير التقديرات. ا  شهر 24 ى فترةالمشروع على مد وسينفذم. غ/ ك ا  أمريكي ا  دوالر 34.16

 على المكونات.التي ستجرى في المائة من خالل التعديالت  10حوالي نسبة تتحسن بسالثالجات 

 

 تهاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

، ومشاريع حالية للجنة التنفيذيةاستعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس السياسات والمقررات ال    43

والمشروعات والمواد الهيدروفلوروكربونية،  المواد الكلوروفلوروكربونية بإزالةالتحويل المعتمدة المماثلة الخاصة 

 قابلة لالشتعال.بدائل التي لها المواد المستنفدة لألوزون  إلزالةالموافق عليها 

 األهليـــــــة

 

رسالة رسمية من  يشمل)ج(. و 81/53و  79/45)ز( و  78/3قدم مقترح المشروع تمشيا مع المقررات    44

المواد خصم أي تخفيض في استهالك  جري، سينه في حالة الموافقة على المشروعحكومة إكوادور تشير إلى أ

، صدَّقت إكوادور على تعديل فة إلى ذلكاإلضاعليها في المستقبل. وب يُتَّفقمن أي نقطة بداية قد الهيدروفلوروكربونية 

في وأودع صك التصديق في مقر األمم المتحدة  2017كانون األول /ديسمبر 7تنفيذي نُشر في  مرسومموجب كيغالي ب

 .2018كانون الثاني /يناير 22نيويورك في 

 

 لتطبيق واالستدامةتكرار انضج التكنولوجيا والقابلية ل

، أوضحت اليونيدو أن حكومة إكوادور تعمل على وضع ت استدامة مقترح المشروعتقديم المعلومات إلثبا لدى  45

 ويشمل ذلك(. إندوغلوبو إيكاسا الشركتين )أي هاتين تدابير تنظيمية لحماية اإلنتاج الوطني ودعمه حالما يتم تحويل 

من غازات التبريد ومن ستهالكها اللمعدات وفق ا ( تهدف إلى تصنيف وتوسيم اRTE-035الئحة فنية واحدة )إصدار 

لى المعدات عصول حال من شأنها تقييد( RTE-009) ىخرأ الئحةالسالمة والصحة والمتعلقة بمخاطر اللمنع  ةالطاق

ذ انفدخل حيز التتبريد من المتوقع أن  اتكغاز هيدروفلوروكربونيةأو  مواد هيدروكلوروفلوروكربونيةالمحتوية على 

 .2019 آذار/مارسفي 
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. سوف تطبقان تينئحالال اتين، فإن هتطلب التمويلفقط الشركتين  إحدىوأكدت اليونيدو أنه على الرغم من أن    46

 ابتمويله تحويلال تتولىتوقع أن من المو أ600-روأضافت أن المؤسسة الثانية تجري اختبارات على غاز التبريد 

أي  دجوي ال، ووقلسا في لبالفع ودةجوم اتونبرکدرولهيا التي تعتمد على تلمنتجاأن ا كذلك دونيوليا دتکأوالخاص. 

، اتونبرکدرولهيا علی لقائمةا ديرلتبا زاتغا لیإ لةولمحا يةرلتجاوا ليةزلمنا تلثالجاا لخاإد عائق يحول دونأو  دتقيي

إكوادور الئحة لدى توجد ، ذلك . عالوة علىراما  ج 150 نم لقأ ديرتب شحنة بها ونستک لمنتجةا داتحولا جميع نأل

بدأ استخدام سي وكذلك(. NTE-2266معيار الاعتبارات النقل ) تشمل القائمة على المواد الهيدروكربونيةلعمليات ل نيةوط

 يوريثان.في تصنيع رغاوي البولي المحتوية على هيدروكربونسابقة الخلط البوليوالت 

التي يستخدم فيها معدات الاعتماد على إيكاسا من المتوقع أن تشجع نتائج تحويل  أشارت اليونيدو إلى أنو   47

سواء  حجما   من قبل شركات تصنيع التبريد التجاري األصغر بالوفر في الطاقة وتتسمأ 600-و ر 290-رغازا التبريد 

 أو في مناطق أخرى. محليعلى الصعيد ال

 باإلزالة الكاملة لغازي التبريدكاسا إي، تلتزم مقترح المشروع علىموافقة اللدى ، أنه أكدت اليونيدوو   48

 .أ404-رو  أ 134-وكربونالهيدروفلور

 

 

 

 ينثمانأثارتها اللجنة التنفيذية خالل مناقشة المشروع في االجتماع الحادي وال الشواغل التي

 

 جغرافيال توزيعال

 

، بت األمانة إلى اليونيدو أن تبرر، طلنطقة أمريكا الالتينيةبالنظر إلى الموافقة على عدة مشاريع بالفعل في م  49

 ح.قترمت الجديدة التي قد يجلبها هذا ال)ز( ، القيمة اإلضافية أو المعلوما 78/3تمشيا  مع المقرر 

( في أ404-رو   أ134-الهيدروفلوروكربونمادتين ) إزالةأوضحت اليونيدو أن هذا المشروع يهدف إلى و  50

، في المنطقة وافق عليهامنخفضة مقارنة بالمشاريع األخرى المإيكاسا أن مستويات اإلنتاج في  وبالنظر إلىمصنع واحد. 

لتحويل الشركات  تكاليف التشغيل اإلضافيةو التكاليف الرأسمالية اإلضافيةسيوفر المشروع معلومات مفيدة عن 

تكنولوجيات  أضافت أن استحداث. و5ية كبيرة للتكرار في بلدان المادة قابل سيكون له مما، الحجموالمتوسطة  ةالصغير

د القابلة يبرتالغازات إلى زيادة ثقة أصحاب المصلحة والتقنيين في استخدام سيؤدي بديلة في قطاع التصنيع في البلد 

المواد من  ا  ريجيحدّ تدوال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيسيساعد  األمر الذي، لالشتعال

 .على حد سواءالهيدروفلوروكربونية 

ال توجد )ز( ،  78/3من بين الشركات الست التي تلقت تمويال  في المنطقة عمال  بالمقرر  أناألمانة  والحظت    51

 ا  نط 20ن عقل يلمواد الهيدروفلوروكربونية ( لديها استهالك ليةجمهورية الدومينيكالواحدة فقط )شركة فاركو في  سوى

 .ا  متري

 وفعالية التكلفة تكاليف التشغيل اإلضافية

  أ134-الهيدروفلوروكربونين إلى أن فرق التكلفة بين ضواغط ثمانأشارت األمانة في االجتماع الحادي وال   52

وحدة  /ةأمريكي اتدوالر 5.00 وليسوحدة  /دوالر أمريكي 1.00يكون أعلى من  أال نبغيي  أ600-غاز التبريد رو

أن الفرق في تكلفة الضاغط كما الحظت  ،في السوق أ600-ر، نظرا  لوجود ضواغط تعتمد على التقديرات  حسب

فلم  غير أنه نظرا  لعدم طلب تكاليف التشغيل اإلضافية، . يقل عن التقديراتأن أيضا   نبغيي 290-ر بالنسبة لغاز التبريد

 .ة هذه المسألةمناقشاألمانة  تواصل
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من الواضح  ، لم يكنينثمانالمناقشات التي دارت في فريق االتصال الذي أنشئ في االجتماع الحادي والخالل و  53

 رات.وفوأو  تكاليف تشغيل إضافيةلبعض أعضاء اللجنة التنفيذية ما إذا كانت هناك 

 

يف التشغيل تكالى ، أجرت األمانة استعراضا شامال وناقشت مع اليونيدو مستوالثاني والثمانيناالجتماع وفي   54

 األنابيبواغط وتخفيضات في الفرق في تكاليف الضإجراء تكاليف مع ال هذه . وبناء على ذلك ، أعيد حساباإلضافية

المطلوبة  مبالغال، وهو ما يتماشى مع مستوى أمريكيا  دوالرا  21 746مستوى ب لتكون ،والمكونات اإللكترونية يةرالشع

 .7في الجدول  لتكاليف التشغيل اإلضافيةعرض المستوى المنقح ويمماثلة.  الخرى األتصنيع الفي مؤسسات 

 

 مريكي()بالدوالر األإيكاسا تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في ل تكاليف التشغيل اإلضافية المنقحة: 7الجدول 
  290-ر إلى  أ404-رمن غاز التبريد   أ600-ر إلى  أ134-الهيدروفلوروكربونمن  البند

 الفرق  جديد  خط األساس الفرق  جديد  خط األساس

 0.15 61.00 60.85 0.95 51.50 50.55 ضاغط

 0.25 2.75 2.50 - 2.50 2.50 مرشح

 0.25 5.25 5.00 0.25 5.25 5.00 أنبوبة شعرية

 0.80 56.30 55.50 0.60 46.10 45.50 مكونات كهربائية أخرى

(0.74) 0.99 1.73 غاز التبريد  2.98 2.05 (0.93)  

 0.52 127.35 126.83 1.06 106.34 105.28 المجموع

14 518 وحدات في السنة  283 12  

15 447 تكاليف التشغيل اإلضافية حسب نوع المنتج  299  6  

21 746 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية  

 

 .ال تطلب تكاليف التشغيل اإلضافية إيكاساأن  اليونيدوأوضحت و   55

رأسمالية التكاليف البيانات عن ال، سيجمع )ز( 78/3مع المقرر  ، تمشيا  المشروع  أكدت اليونيدو أنوقد    56

المشروع  يض عنهاستعالمعدات التي سيوأن ، في التقرير النهائي هاالمتكبدة ويدرجة ضافيوتكاليف التشغيل اإل اإلضافية

 .التنفيذية قررات اللجنةم من وما تاله 22/38المقرر مع  ، بما يتفقغير قابلة لالستخدام جعلهاأو  هاسيتم تدمير

لتكاليف ة بالنسبتمويل  طلبلم يُ  هعلى الرغم من أنف، ثمانينكما الحظت األمانة في االجتماع الحادي والو   57

ومع . ر حجما  أكبصناعية لمؤسسات  فعالية التكلفةتكلفة أعلى من المقترح من حيث ال، فإن فعالية التشغيل اإلضافية

ثالثة إنتاج دمج يُ س إذ، ل ويتضمن بالفعل الترشيد الصناعيالمطلوبة للتحوي بنودالحد األدنى من ال شمليفالمقترح ، ذلك

 واحد. خطخطوط في 

كاليف بالت)ز( هو اكتساب الخبرة  78/3المقرر  في إطارتالحظ األمانة أن الغرض من تنفيذ المشاريع  و   58

 ىواستنادا  إل .المواد الهيدروفلوروكربونية بإزالة التي قد ترتبط  يف التشغيل اإلضافيةالرأسمالية اإلضافية وتكال

اليف تها للتك، ترى األمانة أن التكاليف المتفق عليها هي أفضل تقديرااالستعراضإجراء المعلومات المتاحة في وقت 

لخصائص المحددة لالمزيد من المعلومات ووفق ا قد تتغير مع توفر هذه التقديرات  غير أن؛ اإلضافية اإلجمالية للتحويل

 سابقة. ، ترى األمانة أن الموافقة على المشروع بالمستويات المقترحة أعاله لن تشكل. ولذلكالمعنية للمؤسسة

 

 الطاقةاستخدام كفاءة 

 

في المائة من خالل  10بنحو  من المتوقع أن تتحسنيشير المقترح إلى أن كفاءة استخدام الطاقة في الثالجات     59

برنامج كيغالي في إطار جزء من مشروع عالمي لكفاءة الطاقة إيكاسا أوضحت اليونيدو أن والتعديالت على المكونات. 
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نتائج بعد في إطار  أنه لم يتم تحقيق أي بالنظر إلىيجري تنفيذه بالتعاون مع اليونيدو. و (9)(CEP-Kلكفاءة التبريد )

 .ذلكالطاقة والتكاليف المرتبطة باستخدام من الممكن التأكد من التحسن في كفاءة ليس ف هذا المشروع 

 2020-2018للفترة  لاعماألخطة 

 

 71 710بلغ بقيمة ت 2020-2018أدرج هذا المشروع في خطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة     60

 ظتالح. وروكربونية المواد الهيدروفلومن  ةمتري انطنأ 8.80 إلزالة، ، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالةأمريكيا   دوالرا  

 خطة في جرِ دأُ  عما  مريكيأ رالدو 141  733 بمقدار يزيد، لتكاليفا على تلتعديالاإجراء  بعد ،حلمقترا نأ ألمانةا

 .لألعماا

 

 ةـــــتوصيال

 

 نظر فيما يلي:أن ت قد ترغب اللجنة التنفيذية في   .61

 ح المشروع الخاص بتحويل صناعة الثالجات المنزلية والتجارية في إيكاسا من استخدامقترم )أ( 

أ( 600-ر) وبيوتانز( واإلي290-بروبان )رأ إلى ال 404-ر غاز التبريدو  أ134-الهيدروفلوروكربون

مانين الثلثاني والجتماع اى الإمقدمة القائمة بذاتها الهيدروفلوروكربون المشاريع ل مناقشتها، في سياق 

ضايا التي تّم عامة على القال المتعلقة بالنظرة، كما هو موضح في الوثيقة )ز( 78/3تمشيا  مع المقرر 

 ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31) تبّينها أثناء استعراض المشروعات

بمبلغ  عالهأ)أ( وافق على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية توافق أو ال ت ما إذا كانت )ب( 

مريكيا  أدوالرا   17 953، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيا   دوالرا   199 480

 الموافقة على المشروع: في حال، أنه، على أساس لليونيدو

( من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ا  متري ا  طن 3 317.60) ةمتري انطنأ 5.84خصم  سيجري (1)

من مكافئ ثاني أكسيد  ةيمتر انطنأ 13 805.44) أ  و134-فلوروكربونوالهيدرمن 

المواد ي في جمالاإلتخفيض ال تحقيقا  الستدامةأ من نقطة البداية 404-رالكربون( من 

 ؛التثبت منهبمجرد الهيدروفلوروكربونية 

م دَّ ق، وسي من تحويل األموال إلى اليونيدوشهرا   24يتم االنتهاء من المشروع في غضون   (2)

ما معلومات مفصلة ع يتضمنكمال المشروع إتقرير إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من 

 :يلي

ا في التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بم -أ

لة المعدات والمكوناتذلك   ؛في إطار المشروع غير المموَّ

ن ميكاسا لم تطلب هذه التكاليف إ، على الرغم من أن تكاليف التشغيل اإلضافية  -ب

 ؛طرافالصندوق متعدد األ

لتنفيذ أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل ا تتأتى فيأي وفورات محتملة   -ج

قد  تم شراؤها و/أو تركيبها لوازمما إذا كانت أي معدات أو  ،)على سبيل المثال

 ؛تنافسية وتفاصيل ذلك( تعطاءا /تسعيرتقديم مرت بعملية 

                                                 
(9) gali Cooling Efficiency ProgramThe Ki لكفاءة التبريد(.) برنامج كيغالي 
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التغيرات في كفاءة استخدام الطاقة في المنتجات التي يجري تصنيعها وأي سياسات   - د

 ؛ها الحكومةتضعصلة ذات 

 ؛الخدمة عند االقتضاءب المتعلق مكّونالمعلومات عن تنفيذ   -ـه

أي أموال متبقية إلى الصندوق متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد تاريخ  ستعاد (3)

 إنجاز المشروع.

 
 

_____________ 


