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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  شيلي
  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب   الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد 
 

  من قدرات استنفاد األوزون) ا(طن 75.99  2013السنة:   المجموعة األولى) –(المرفق جيم   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

  2012 السنة:  األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد 
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.03    0.03   0.03   123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.0    0.0   0.0   124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 42.20    2.53   39.7   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب في 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 33.20        33.20 

 0.19    0.19      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 33.38    32.38   1   22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.19    0.19       225الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  (رابعا) بيانات االستھالك (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  100.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  87.5  :2010-2009خط األساس للفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 75.3  المتبقي: 25  بالفعل:موافق عليه 
 

  المجموع 2016 2015 2014 (خامسا) خطة األعمال

 1.2 0.5 0.3 0.3 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)  اليونيب

 107 514 46 444 30 535 30 535 التمويل (دوالر أمريكي) 

(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون   اليوئنديبي  3.6 1.4 1.1 6.1 

 532 171 93 266 120 980 317 925 التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  (سادسا) بيانات المشروع

 ال ينطبق 78.8 87.5 87.5  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

 ال ينطبق 78.8 87.5 87.5  ال ينطبق  ال ينطبق  لالستھالك المسموح به (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)الحد األقصى 

  التمويل المتفق عليه 

  (دوالر أمريكي)

465 566  تكاليف المشروع  اليوئنديبي  357 537 744 295  540 112 759 86  966 497 1  

34 917  تكاليف الدعم  302 40 181 22  440 8  6 507  347 112  

153 217  تكاليف المشروع  باليوني  127 40 022 27  022 27 101 41  489 288  

19 918  تكاليف الدعم  217 5 513 3  513 3 343 5  504 37  

  المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

618 783  تكاليف المشروع  484 577  0 0 0 267 196 1  

54 835  تكاليف الدعم  519 45  0 0 0 354 100  

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا في 
  ھذا االجتماع

322 766 0 0 0  تكاليف المشروع  0 766 322  

25 694 0 0 0  تكاليف الدعم  0 694 25  

 

  للموافقــــــة الشموليــــــــة  توصية األمانة:
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  المشروعوصف 

ة من لث، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، بطلب لتمويل الشريحة الثاشيليتقدم اليوئنديبي بالنيابة عن حكومة   1
دوالرا  348 460بتكلفة إجمالية قدرھا  ،)1(المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا أمريكيا  22 181، مضافا إليھا تكاليف دعم المنظمة بمبلغ دوالرا أمريكيا 295 744أمريكيا، تتألف من 
دوالرا أمريكيا لليونيب.  3 513دوالرا أمريكيا، مضافا إليھا تكاليف دعم المنظمة بمبلغ  27 022ومبلغ لليوئنديبي، 

  .2015 حة لعاميشرتنفيذ الة من الخطة، وخط ثانيةويشمل الطلب المقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة ال

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ثانيةريحة الالتقرير المرحلي عن تنفيذ الش

خطة إدارة إزالة المواد تين األخيرتين من شريحشملت األنشطة الرئيسية التي نفذت خالل ال  2
نظام إنفاذ ، والھيدروكلوروفلوروكربونية للموادتنفيذ اإلطار التنظيمي  الھيدروكلوروفلوروكربونية مواصلة

لموظفي استمر التدريب و. 2013 /كانون الثانيمنذ يناير من ھذه المواد / الصادراتوارداتالة اقبرمالحصص ل
أجھزة محمولة للكشف  ةتوزيع خمسو، موظفا 130 نتج عنھا تدريب، وعقدت ثماني حلقات عملإلنفاذ والجمارك، ا

 بشأنوتبادل المعلومات  من اإلبالغتمكين للبين وزارة البيئة ودائرة الجمارك  وتم توقيع اتفاق. عن غازات التبريد
جھة التنسيق  بدورمنسق األوزون قيام تين، مع جھالمواد المستنفدة لألوزون بين المن صادرات الواردات وال

  المعينة.

وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء، استمر التدريب على الممارسات الجيدة في مجال التبريد،   3
آخرون. وجرى تحديث دليل التدريب ليتضمن معلومات عن  175 وتلقى التدريبفنيا  63فنيين فاعتُِمد ال  واعتماد
المنخفضة وعن اعتبارات الكفاءة في  ذات إمكانات االحترار العالميالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدائل 

تشاورية ة اجتماعات عد وُعقدتالسوبر ماركت،  تاجرمللع بأنشطة لتوفير المساعدة التقنية واضطُ استخدام الطاقة. 
تتسم بانعدام أو انخفاض إمكانيات االحترار استخدام بدائل بتحويل ال اتميمفيھا على إعداد تصالتركيز  انصبّ 
ھذا نفذ يني، ومن المتوقع أن تقال مقترحتم االنتھاء من تصميم ال أحد ھذه المتاجرفي ووارتفاع كفاءة الطاقة.  العالمي

  للقضاء على استخدامالمتاحة خيارات المشروع استكشاف أيضا استمر ومطلع العام القادم. لتصميم في ا
الدورات عناصر عنصرا ھاما من وشكل ذلك تنظيف دوائر التبريد، في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

   .التدريبية. ويجري حاليا وضع مبادئ توجيھية بشأن النظر في بدائل لھذا التطبيق

في أنشطة تنفيذ خطة إدارة  واثنين من الخبراء في التبريد لدعم وحدة األوزون الوطنية يستشاراتم تعيين و  4
   ھذه المواد.استشاري مستقل للتحقق من استھالك ب واستعين إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ستھالك الوطنية الھداف األتقرير التحقق من 
  
إلصدار بتنفيذ نظام تقوم مع طلب الشريحة. وأكد التقرير أن الحكومة  2013قدم تقرير خاص بالتحقق لعام   5

، وأن االستھالك الكلي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالصادرات من واردات بال المتعلقةلحصص التراخيص ول
 87.5، وھو ما يقل عن خط األساس (2013مقدرة بقدرات استنفاد األوزون في عام طنا  75.8تلك المواد بلغ من 
  استنفاد األوزون).مقدرة بقدرات  اطن

   األموالمستوى صرف 

 190 569دوالرا أمريكيا ( 206 275، كان قد تم صرف مبلغ 2014في شھر نوفمبر/تشرين الثاني    6
دوالرا أمريكيا المعتمد   577 484من أصل مبلغ  أمريكية لليونيب)دوالرات  15 706دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 

                                                 
ذه المواد )  وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي في اجتماعھا الثالث والستين لخفض استھالك ھ1(

الطلب الخاص بھا ولكن  2013. وكانت الشريحة الثالثة في األصل مقررة لعام 2015يناير/كانون الثاني  1في المائة من خط األساس بحلول  10بنسبة 
  لم يقدم إال إلى االجتماع الثالث والسبعين.
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 1الجدول ويعرض  .2015في عام  دوالرات أمريكية 371 209 الرصيد البالغصرف  وسيجري. للشريحة الثانية
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  ى والثانيةاألول تينحيالتقرير المالي للشر

  
 التقرير المالي للشريحتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي   -1الجدول 

 الشرائح
 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولى

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه

  451 586  1 002 923  190 569    537 357  261 017  465 566 اليوئنديبي

  108 967  193 344  15 706  40 127  93 261  153 217 اليونيب

  560 553  1 196 267  206 275  577 484  354 278  618 783 المجموع

  %47  %36  %57 (في المائة) معدل الصرف 

  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة اإلزالة

خطة إدارة إزالة المواد   الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثالثة من تشمل األنشطة  7
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

مع تعديل المرسوم رقم للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستمرار في تنفيذ اإلطار التنظيمي   (أ) 
في دائرة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مراقبة لتنفيذ نظام و ھذه المواد؛شمل يل 37/2007

 8 650(اليونيب) ( مع المؤسسات األخرى في ھذه المواد نظام التحكمبين مواءمة الو ؛الجمارك
  دوالرا أمريكيا)؛

أدلة تدريبية  إعدادعمل)، و حلقات 5الممارسات الجيدة في مجال التبريد ( علىفني  100تدريب   (ب) 
   دوالرا أمريكيا)؛ 43 391ين (اليوئنديبي) (نيفال اعتمادلدعم برنامج 

 اعتمادو ييمققائمين على التمن خالل تدريب ال ينفنيال اعتمادمواصلة تنفيذ ورصد وتحديث نظام   (ج) 
   دوالر أمريكي)؛ 41 400(اليوئنديبي) ( الفنيين المؤھلين

اإلعانات للمساعدة في تحويلھا إلى السوبر ماركت، بما في ذلك متاجر تقديم المساعدة التقنية لقطاع   (د) 
مبادئ توجيھية ومواد تدريبية  وضعو ھذه المتاجر؛في اثنين من  ثاني أكسيد الكربون تكنولوجيا

   دوالر أمريكي)؛ 90 000(اليوئنديبي) ( السوبر ماركتمتاجرلتحويل 

في إطار لبرامج السابقة تصميم برنامج االسترداد وإعادة التدوير باستخدام الدروس المستفادة من ا  (ھـ) 
نفس  طبيقفي العاصمة لتقييم جدوى ت تجريبي، وإنشاء مركز إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

  دوالرا أمريكيا)؛ 93 453(اليوئنديبي) ( دمن البلالنھج في مناطق أخرى 

لخالية من حمالت توعية لتشجيع استخدام التكنولوجيات والمنتجات ا يشملبرنامج التوعية بما   (و) 
وتدريب معلمي المدارس على بروتوكول مونتريال وحماية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

   دوالرا أمريكيا)؛ 18 372(اليونيب) ( طبقة األوزون

خطة إدارة إزالة المواد  في وجود استشاري محلي لدعم تنفيذمراقبة الدارة واإلبرنامج   (ز) 
(اليوئنديبي)   ف الھواءــريد وتكييـالتب مجال ومستشارين فنيين في الھيدروكلوروفلوروكربونية

  دوالر أمريكي). 27 500(
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  تھاتوصيتعليقات األمانة و
   تعليقاتال

   نظام الترخيص التشغيلي

 2015و  2014 ينعامللللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت حكومة شيلي بالفعل حصص استيراد    8
ا من طن 76.0استنفاد األوزون و من قدرات اطن 84.5 وھوبروتوكول مونتريال  بموجبالمراقبة  من فللمستھدوفقا 

   .على التوالي قدرات استنفاد األوزون،

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 . ويقل2013-2009 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي في الفترة 2بين الجدول ي  9
  .2013وعام  2012ھذه المواد عن خط األساس لالمتثال في عام استھالك 

  )2013-2009لألعوام  7استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي (بيانات المادة   - 2الجدول 
  خط األساس  2013  2012  2011  2010  2009 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية

             أطنان مترية
  859.2  606.96  864.99  1 045.30  797.7  920.7 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  1.4  1.54  6.05  2.53  2.5  0.4 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  0.5  0.07  0.31  0.41  0.7  0.4 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  357.1  383.66  514.73  459.71  494.6  219.7 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  9.7  2.86  15.72  8.85  13.3  6.0 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  4.2  2.70  6.3  4.50  8.4   22- ھيدروكلوروفلوروكربون

  1 232.1  997.79  1 408.1  1 521.29  1 317.1  1 147.1 (أطنان مترية)المجموع  
             أطنان من قدرات استنفاد األوزون

  47.3  33.38  47.57  57.51  43.87  50.64 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0  0.03  0.12  0.05  0.05  0.01 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0  0.00  0.01  0.01  0.01  0.01 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  39.3  42.20  56.52  50.57  54.51  24.16 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  0.6  0.19  1.02  0.58  0.87  0.39 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
  0.3  0.19  0.18  0.13  0.24  0.0 22- ھيدروكلوروفلوروكربون

  87.5  75.99  105.52  108.85  99.45  75.21 قدرات استنفاد األوزونبأطنان المجموع
 

 2013-2012في الفترة  اليوئنديبي بأن التنفيذ الدقيق لنظام الحصص وإصدار التراخيص في شيلي  أفادو  10
المواد خطة إدارة إزالة  بموجبإدخال بدائل  في، والھيدروكلوروفلوروكربونية الموادفي الحد من استھالك  يساھم

-رالغاز أ و404-أ والغاز ر410-أ والھيدروفلوروكربون134-الھيدروفلوروكربون أي( الھيدروكلوروفلوروكربونية
نظام  (قبل فرض 2012و  2011 العامين في التكديسبعض ويحتمل أن يكون  ج، في جملة بدائل أخرى).407

  .2013انخفاض االستھالك في عام  فيأيضا  الحصص) قد ساھم

   مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلل الوطنيستھالك االتقرير التحقق من أھداف 

أن شيلي إلى . وخلص التحقق 2013عام شيلي في استھالك التحقق المستقل من ب تقريرااليوئنديبي قدم   11
 وإصدار المواد المستنفدة لألوزون ب اللوائح الخاصةنظام  ، وأنالھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ا بإزالة ملتزمة

حدد التحقق أيضا و .الموادتلك ، وسوف يؤدي إلى الحد من استھالك اخيص في البلد قد تحسنالترالحصص و
دريب المكثف لمسؤولي تالحاجة إلى المزيد من ال ، وتشمل، في جملة أمور أخرى،اإلنفاذالتي تعترض تحديات ال

رير أفضل اتقعلى تقديم  لدى بيوت النظمالواردات، وبناء القدرات  رصدتحسين نظام اإلبالغ ل ضرورةالجمارك، و
 يزهجھلتمختبر الجمارك أنظمتھا المستوردة، وتعزيز  التي تحتويھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكميات  نع

من ھذه  غير المشروعة وارداتالتحديد غراض المواد المستنفدة لألوزون أل التعرف على من أجلبشكل أفضل 
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المواد واردات  رصد سيؤدي إلىھذه التدابير تطبيق أن من د على ثقة والبل .المواد عند الضرورة
ضمن الحدود المسموح بھا  أن نظام الحصص سيكفل أن تكونفي المستقبل عن كثب و الھيدروكلوروفلوروكربونية

   .ب بروتوكول مونتريالبموج

التراخيص والحصص إصدار على أنه في حين أن نظام  اھذه القضايا واتفقاليوئنديبي األمانة ووقد ناقشت   12
   .تقرير التحقق ھاحددتي ال مسائلضرورة ملحة لمواصلة معالجة ال ثمة، 2013عام في االمتثال  أنه قد ضمنو يعمل

   المسائل التقنية

التبريد. وقد تم تحديد األدوات شؤون غرفة  يرھا، وتدمطبقةفنيي الخدمة اعتماد أن عملية باليوئنديبي  أفاد  13
أجھزة محاكاة الختبار الفنيين، تشمل: تصميم  يوھ ،التبريد ن في مجالفنييھؤالء الللمصادقة على مھارات  الالزمة

اختبار الكفاءة. وقد تم تعزيز قدرات  اجتياز، واستكمال ويمقيقائمين بالتوتدريب ال ،تقييمالاستخدام كتيبات وكفاءات 
  في ھذا الصدد. التبريدشؤون غرفة 

   استنتاج

لشيلي يسير خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   األمانة أن تنفيذ المرحلة األولى منتالحظ   14
وبالنظر إلى مخطط لھا. ال على النحواألنشطة في قطاع خدمة التبريد ب وما زال يجري االضطالعبشكل جيد. 

 من قدرات اطن 75.9( 2013عام استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الُمبلغ عنه لأن  إلىاألنشطة الجارية، و
من  اطن 87.5 ھوون االستھالك المسموح به عاستنفاد األوزون  من قدرات اطن 11.5 يقل بمقداراستنفاد األوزون) 

التقدم المحرز خالل الشريحة مطبق؛ وإلى نظام التراخيص والحصص التشغيلية  ؛ وإلى أناستنفاد األوزون قدرات
تقرير التحقق المثارة في  المسائلمعالجة د يتعھد بفي المائة)؛ وأن البل 47صرف (ال، ومستوى ةالثانية لقطاع الخدم

   .لشريحةبالموافقة على تمويل ھذه اتوصي فإن األمانة المستقل، 

   ةــــــــالتوصي

أن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من بأمانة الصندوق  توصي  15
ة الشموليموافقة بالشيلي، وتوصي كذلك في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالةالمرحلة األولى من 

لشيلي، وخطة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  على
 أن يكون مفھومامبين في الجدول أدناه، على العند مستوى التمويل المرتبطة بھا تكاليف الدعم ب، 2015 عامشريحة 

 في تقرير التحقق بشأن نظامالمطروحة  المرضية للمسائلمعالجة الب ستكون رھناأن الموافقة على مزيد من التمويل 
  :الحصصوالترخيص 

  

  
  تمويل المشروع عنوان المشروع 

 (بالدوالر األمريكي)
  تكلفة الدعم

(بالدوالر األأمريكي)
 الوكالة المنفذة

، 1خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 الثالثة)الشريحة 

 اليوئنديبي  22 181  295 744

، 1خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (ب)
 الشريحة الثالثة)

 اليونيب  3 513  27 022
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