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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

  داد وتوباغويترين
  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 رئيسية)الوكالة الاليوئنديبي ( (المرحلة األولى) كلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو

 
 قدرات استنفاد األوزون)ب(طن   88.5 2012  السنة:  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

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

مكافحة   الرغاوي  تاأليروصوال  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 
           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.03    0.03      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 تالالبوليوفي  ب141ربون الھيدروكلوروفلوروك
 سابقة الخلط المستوردة

         

 5.46    5.46      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 83.02    83.02      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

 46.2 ت المجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضا46.0   2010-2009خط األساس لفترة 
  قدرات استنفاذ األوزون)باالستھالك المؤھل للتمويل (طن 

 28.5 :المتبقي17.9  موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2013201420152016  (خامسا) خطة األعمال

قدرات بإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن اليوئنديبي
  ون)استنفاذ األوز

2.40.05.80.01.8 0.0 0.0 1.1 11.0 

 970,545 94,600 0 0 212,8500507,2200155,875  التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  (سادسا) بيانات المشروع

حدود االستھالك في بروتوكول  
  * مونتريال

  ال ينطبق 30 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 46.2 46.2  ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  قدرات استنفاذ األوزون)ب(طن 

  ال ينطبق 28.5 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 46.2 46.2  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
المتفق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي

تكاليف  اليوئنديبي
  المشروع

559,900 0 198,000 0 471,833 0 145,000 0 0 88,000 1,462,733 

تكاليف 
  الدعم

41,993 0 14,850 0 35,387 0 10,875 0 0 6,600 109,705 

الموافقة على التمويل 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
  المشروع

559,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559,900 

تكاليف 
  الدعم

41,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,993 

تكاليف الدعم  إجمالي
المطلوبة من حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 198,000 0 0 0 0 0 0 0 198,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 14,850 0 0 0 0 0 0 0 14,850 

 .التقريب يعزى إلى ن خط األساسع قدرات استنفاد األوزونب طن  0.2 بمقدار الفرق *

 وليةمشموافقة  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 

ة، لالجتماع الحادي والسبعين ينداد وتوباغو، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة المعيبة عن حكومة تريننيا .1
بمبلغ قدره  1من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةطلبا لتمويل الشريحة 

دوالرا أمريكيا. وتضمن التقديم تقريرا مرحليا  14,850دا تكاليف دعم الوكالة البالغة ئدوالر أمريكي زا 198,000
عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

2013-2015. 

 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة ال األولىالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة 
 

نفذت األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  .2
فبالنسبة لقطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان الذي يتألف من خمس منشئات سيجري تحويلھا، وضعت خطط التحويل 

على المواصفات التقنية األولية، وتم االختيار النھائي للتكنولوجيا  وأتفق النھائية، واستعرضت معدات خط األساس،
(فورمات الميثيل). ويتوقع إجراء عمليات إعادة تھيئة آالت صرف الرغاوي للتمكن من استخدام تكنولوجيات 

بريد وتكييف عقب االنتھاء من التجارب الناجحة. وبالنسبة لقطاع خدمة الت 2014فورمات الميثيل في أوائل عام 
مشاركا لتقديم الھيدروكربونات كغاز تبريد ومناقشة االعتبارات  220الھواء، نفذت خمس دورات توعية بمشاركة 

مشاركا  16ذات الصلة باستخدامھا. كما انتھى العمل من برنامج تدريب المدربين على الممارسات الجيدة بمشاركة 
دريب الستخدام الھيدروكربونات. كما نفذت الحكومة بالكامل نظام ما يرتبط بذلك من معدات الت وتوزيع وتم شراء

 .2013حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضعت حصص االستيراد لعام 

 دوالر أمريكي  559,900دوالرا أمريكيا من مبلغ  125,321إنفاق مبلغ  2013سبتمبر/ أيلول وتم حتى  .3
دوالرا أمريكيا  434,579تم االلتزام بالكامل بالمبلغ المتبقي وقدره للشريحة األولى. و كان قد ووفق عليهالذٮ

 .2014وسيصرف في أوائل 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 
تشمل األنشطة الرئيسية التي ستنفذ خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .4

 كلوروفلوروكربونية مايلي:الھيدرو

 تمويل إضافي)؛ دون( الخمسةاستكمال تحويل منشئات الرغاوي   )أ (

وحدة استرجاع، وتدريب  45مواصلة تقديم الدعم التقني لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء: تقديم   )ب (
دام استخ واألمان  من حيث من الفنيين على بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  500أكثر من 

 دوالر أمريكي)؛ 48,000غازات التبريد من الھيدروكربونات (

السياسات واإلطار المؤسسي بما في ذلك األنشطة الخاصة باالنفاذ الكامل لحصص المواد   )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ووضع معايير لنقل وتخزين ومناولة غازات التبريد، وفرض حظر 

 2016اعتبارا من  سابقة الخلط المستوردة تاللبوليواب في 141-على الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛دوالر أمريكي) 55,000ضمن جملة أمور (

حمالت التثقيف والتوعية الستثارة الوعي بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ودعم استخدام   )د (
 دوالر أمريكي)؛ 40,000البدائل (

 دوالر أمريكي). 55,000الرصد والتقييم واإلبالغ (  )ه (

                                                      
في  35داد وتوباغو لخفض استھالك ھذه المواد بنسبة يخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لترين على الرابع والستينوافقت اللجنة التنفيذية فى إجتماعھا  1

 .2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول  األساسالمائة من خط 
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 األمانة وتوصيتھا تعليقات

 

 التعليق
 

 نظام التراخيص العامل
 
للتراخيص  سارياتأكيد من الحكومة بأنھا قد وضعت نظاما وطنيا  وصل ، 63/17تمشيا مع المقرر  .5

وأن حصص االستيراد السنوية لعام  ،والحصص، وأن ھذا النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال
طنا بقدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وھو ما يعادل خط  46قد حددت بمقدار  2013

 األساس الخاص باالستھالك.

-وأكد اليوئنديبي كذلك بأن نظام الحصص يمثل التدبير األساسي لمنع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون .6
 2016حيث يجري حاليا تحويل خمس منشئات للرغاوي. وسوف ينفذ في عام  ت سابقة الخلطالب في البوليو141

ب في البوليوالت حيث سيكون العمل قد انتھى من تحويل ھذه 141-حظر على استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
 .2015أوائل  2014المنشئات في نھاية 

 

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 

طنا بقدرات استنفاد األوزون  46وكربون ألغراض االمتثال بمقدار حدد خط أساس الھيدروكلوروفلور .7
على النحو  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7استننادا الى االستھالك الفعلي المبلغ بموجب المادة 

دد كنقطة والستين على أن تحداد وتوباغو قد وافقت خالل االجتماع الرابع ي. وكانت حكومة ترين1المبين في الجدول 
طن بقدرات  46.2بداية للخفض التجميعي من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون خط األساس التقديري البالغ 

طن بقدرات استنفاد األوزون على خط األساس المحدد. وال ينطوي ھذا  0.2استنفاد األوزون، وھو مايزيد بمقدار 
ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وال يتعين التغيير على أي انعكاسات على التمويل الشامل لخطة إد

 إجراء أي تعديل على االتفاق.
 

 )2012 – 2009للفترة  7داد وتوباغو (بيانات المادة ي: استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ترين1الجدول 
 

 2012 2011 2010 2009الھيدروكلوروفلوروكربون
     باألطنان المترية

1,509.39 598.1 881.81 683.9  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 40.82 0.27 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0 13.47  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.19 0 43.00 4.20  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 83.98 20.7    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

1594.56 618.80 965.63 701.84المجموع
     قدرات استنفاذ األوزونبباألطنان 

 83.02 32.90 48.50 37.61  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 4.49 0.03 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0 0.80  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 0 1.72 0.17  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.46 1.35    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 88.51 34.24 54.71 38.61المجموع
 *46.0 خط األساس

 إلى التقريب طن بقدرات استنفاد األوزون 0.2 البالغ الفرقيعزى*
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الى تخزين المواد  2012و 2011وتعزى الزيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فيما بين  .8
نتقالية الى البدائل التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار العالمي الھيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدام خالل الفترة اال

فضال عن انتعاش اقتصاد البلد مما أدى الى زيادة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة. وأكد 
دم مواجھة البلد أي وللسنوات التالية سوف يضمن ع 2013اليوئنديبي أن اإلنفاذ الصارم لنظام الحصص في البلد لعام 

 .2015 – 2013صعوبات في تحقيق أھداف االمتثال لكل من عامي 

 قضايا التكنولوجيا

لغازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربونات في البلد طلبت األمانة معلومات إضافية عن االستخدام الحالي  .9
فلوروكربونية حيث أدرجت المناولة اآلمنة المستخدم في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو النھجمع مراعاة 

وطلبت معلومات عن المدى الذي وصل إليه  ،لغازات التبريد القابلة لالشتعال في الدورات التدريبية لفنيي الخدمة
، ونطاق استخدام غازات 22-استخدام الھيدروكربونات إلعادة تھيئة المعدات العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون

 مدة على الھيدروكربونات ومدى توافرھا وبشأن كيفية مراعاة قضايا األمان في العملية.التبريد المعت

وأوضح اليوئنديبي أنه في حين أن معظم استخدام الھيدروكربونات يتم في معدات التبريد، فإن الدالئل تشير  .10
يحتاج الفنيون الى معارف الى أن المعدات المعتمدة على الھيدروكربونات سوف تتوافر في السوق في وقت قريب، وس

في عملية الخدمة. وستكون الحكومة، من خالل تنفيذ األنشطة التي توفر معلومات عن غازات التبريد المعتمدة على 
الھيدروكربونات،  علىالمعدات المعتمدة الھيدروكربونات، على دراية أفضل بالعقبات التي تحول دون إدخال 

آلمن. وأشار اليوئنديبي كذلك الى أن ذلك ھو الموضوع الوحيد المدرجة في المنھج الى الترويج الستخدامھا ا والحاجة
الدراسي لتدريب فنيي الخدمة، وأن الترويج لممارسات الخدمة الجيدة، وخفض انبعاثات غازات التبريد (أي بالنسبة 

ألھمية. وستتمكن أ) تجري معالجتھا بنفس ا134- والھيدروفلوروكربون R-410Aلتلك المعدات التي تستخدم 
الحكومة من خالل فھم العناصر المحيطة باالستخدام اآلمن للمعدات المعتمدة على الھيدروكربونات من وضع آليات 
تعالج العقبات التي تواجه إدخال غازات التبريد البديلة، وتقديم الحوافز للتشجيع على استخدام التكنولوجيات التي تتسم 

اد المعدات المعتمدة على الھيدروكربونات للبلد مما سيشجع على وضع معايير الستخدام بكفاءة الطاقة، وضمان استير
غازات التبريد القابلة لالشتعال في البلد واقترحت األمانة كذلك إيالء االھتمام الواجب لمعالجة العقبات التي تحول 

خرى ذات الصلة بالمعدات مثل كفاءة دون إدخال التكنولوجيات وغازات التبريد البديلة (بما في ذلك الجوانب األ
 استخدام الطاقة) خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 الخالصة

الحظت األمانة أن التنفيذ الشامل للشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .11
سوف يستكمل في أوائل عام  الخمسةحويل منشئات الرغاوي الھيدروكلوروفلوروكربونية يسير حسب المقرر، وأن ت

ب ثم بعد ذلك 141-طن متر من الھيدروكلوروفلوروكربون 23.3وسوف يسفر عن إزالة  2015/ أوائل عام 2014
إزالتھا بصورة كاملة، وأن نظام التراخيص وحصص االستيراد ستكون عاملة، وستتمكن من خفض االستھالك تمشيا 

مني لإلزالة لدى بروتوكول مونتريال، كما تحقق األنشطة في قطاع الخدمة تقدما وتتم بالتنسيق الوثيق مع الجدول الز
 مع أصحاب المصلحة.

 التوصية
 

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن  تنفيذ الشريحة األولى من  .12
داد وتوباغو، كما توصي بالموافقة ياد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ترينالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو

-2013خطة تنفيذ الشريحة للفترة ما يتصل بھا من الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من الخطة، و
 بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي: ذات الصلة مع تكاليف الدعم 2015
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تمويل المشروع (بدوالرات  عنوان المشروع 
 الواليات المتحدة)

تكاليف الدعم (بدوالرات 
 الواليات المتحدة)

الوكالة 
 المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة األولى الشريحة الثانية)

 اليوئنديبي 14,850 198,000

 
---- 
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