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  مشروعات متعددة السنوات –مشروع ورقة تقييم ال
 البرازيل

 تدابير الرقابة موافقة االجتماع  الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 2015بحلول عام %10  الرابع والستين ألمانيا، اليوئنديبي (رئيسية) (المرحلة األولى) الھيدروكلوروفلوروكربونمركبات  خطة إدارة إزالة

 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1,164.74 2014 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
  2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

ات االستخدام
  المعملية

  إجمالي

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

 0.06    0.05 0.01     123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.49    2.04 0.45     124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 371.30       371.30   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ل الخلطبالبوليوالت المستوردة قب

         

 3.49    2.88 0.64     ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 787.65    669.50 118.15     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

 1,327.3 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:1,327.30 2010-2009خط األساس لفترة 
 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 1,107.2 :المتبقي220.3 موافق عليه بالفعل:

 
  المجموع 2015 ) خطة األعمالخامسا(

 52.3 52.3  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليوئنديبي
 4,998,750 4,998,750  التمويل (دوالر أمريكي)

 4.6 4.6  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ألمانيا
 454,091 454,091  التمويل (دوالر أمريكي)

 
  المجموع 2015 2014 201120122013 ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاح 1,194.8 1,327.3 1,327.3 غير متاح غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

 غير متاح 1,194.8 1,327.3 1,327.3 غير متاح غير متاح

(بالدوالر  التمويل المتفق عليه
 األمريكي)

 15,326,957 1,470,700 3,000,000 4,456,2573,400,0003,000,000  تكاليف المشروع اليوئنديبي

 1,149,522 110,303 225,000 334,219255,000225,000  تكاليف الدعم

 4,090,909 0409,091 1,209,0912,472,7270  تكاليف المشروع المانيا
 460,000 045,000 153,000262,0000  تكاليف الدعم

 األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
 األمريكي) (بالدوالر

 17,538,075 0 3,000,000 5,665,3485,872,7273,000,000  تكاليف المشروع
 1,454,219 0 225,000 487,219517,000225,000  تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة عليه في ھذا 
 (بالدوالر األمريكي) االجتماع

 1,879,791 01,879,791 000  تكاليف المشروع
 155,303 0155,303 000  تكاليف الدعم

 
  النظر بصورة فردية توصية األمانة:
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  وصف المشروع

 
نيابة عن حكومة البرازيل، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لالجتماع الخامس والسبعين طلبا  .1

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة لتمويل الشريحة الخامسة والنھائية من المرحلة األولى من خطة إدارة 
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,650,000دوالرا أمريكيا تتألف من  2,227,841إجمالية تبلغ 

دوالر  45,000دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  409,091دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 123,750
كي لحكومة ألمانيا. ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة في خطة تنفيذ الشريحة للفترة أمري

 .2016الى  2015

  تقرير عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ن من طن بقدرت استنفاد األوزو 1,164.74أبلغت حكومة البرازيل عن استھالك قدره  .2
 .2014-2010استھالك ھذه المادة في  1ويتضمن الجدول  2014الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

 )2014-2010للفترة  7: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البرازيل (بيانات المادة 1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربون

   باألطنان المترية
 14,401.0 14,320.78 14,256.44 17,020.03 11,408.80 15,109.3  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 14.9 3.00 0.00 170.79 44.31 19.8  123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 351.3 113.20 164.59 204.83 246.94 316.9  124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 4,741.3 3,373.04 3,641.42 4,027.82 3,710.25 3,579.6  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 86.3 54.06 14.88 12.02 68.69 105.3  ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 19,594.8 14,491.04 18,077.27 21,435.47 15,478.99 19,130.9 المجموع (باألطنان المترية)
    باألطنان بقدرات استنفاد األوزون

 792.10 787.64 784.10 936.10 627.48 831.0  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.30 0.06 0.00 3.42 0.89 0.4  123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 7.70 2.49 3.62 4.51 5.43 7.0  124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 521.60 371.03 400.56 443.06 408.13 393.8  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.60 3.51 0.97 0.78 4.47 6.8  ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1,327.30  1,164.74 1,189.25 1,387.87 1,046.40 1,239.0المجموع (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)

 

الى توليفة من انتعاش االقتصاد وتوقعات  2012وتعزى ذروة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في  .3
في المائة  10الى ما دون النسبة البالغة  2013تفسير الخفض في السوق نتيجة لبدء سريان نظام الحصص. وجرى 

من خط األساس لالستھالك بجھود اإلزالة الشاملة في إطار إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتحويل 
 الجزئي لمنشئات التبريد المحلية المتعددة الجنسيات العاملة في البرازيل، ومن المتوقع أن يستمر

 في االنخفاض نتيجة للزيادة في أسعار السوق ونتيجة لتدابير الرقابة. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 تقرير التحقق

مع طلب الشريحة الرابعة خالل االجتماع الرابع والسبعين.  2014وقدم تقرير التحقق المتعلق باستھالك عام  .4
اردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن وأكد التحقق أن البرازيل تنفذ نظام التراخيص والحصص للو

كان في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال وأھداف االستھالك المحددة  2014استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 
 بموجب المرحلة األولى.
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 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

لوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج أبلغت حكومة البرازيل عن بيانات استھالك قطاع الھيدروكلوروف .5
 .7مما يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة  2014القطري لعام 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة 

 اإلطار القانوني

ة تواصل عملية وضع الصيغة النھائية وتحديث العديد من المعايير بواسطة الرابطة البرازيلية للمعايير التقني .6
تحقيق تقدم وتدرس الحكومة في وضع معايير تقنية وطنية نوعية لضمان التوحيد القياسي لعمليات مناولة وتركيب 
وصيانة المعدات باستخدام غازات تبريد قابلة لالشتعال لمنشئات الرغاوي التي تختار البدائل القابلة لالشتعال في 

مواد الھيدوكلوروفلوروكربونية ويتعين تقديم شھادة السالمة عمليات التحويل لديھا في إطار خطة إدارة إزالة ال
 للموافقة على تحويلھا واإلفراج عن األموال بعد ذلك.

وكانت وزارة البيئة ووزارة التنمية والصناعة والتجارة يناقشان أيضا الرقابة على الواردات من أجھزة  .7
ون إالّ أن العمل في اإلجراءات التنظيمية لن يبدأ إالّ بعد التبريد وتكييف الھواء المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكرب

 أن يقدم القطاع الخاص طلبا رسميا لوزارة التنمية والصناعة والتجارة.

 قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

 طن بقدرات استنفاد األوزون) 79.71منشأة فردية لرغاوي البوليوريثان ( 12تحويل 

ألواح ممتدة تتحول الى تكنولوجيا الھيدروكربون، وثماني منشئات  يتضمن ھذا المكون أربع منشئات .8
لرغاوي البوليوريثان ذات األديم المندمج تتحول الى تكنولوجيا فورمات الميثيل أو الميثالل. واستكملت عشر منشئات 

طن بقدرات  14.95طن بقدرات استنفاد األوزون) عملية تحولھا، ويتوقع استكمال المنشئتان الباقيتان ( 64.76(
 موجزا لحالة التقدم في عمليات التحويل الفردية. 2. ويتضمن الجدول 2016استنفاد األوزون) عملية التحويل في عام 

 : تحويل منشئات رغاوي البوليوريثان2الجدول 
باألطنان بقدرات  المنشئات

*استنفاد األوزون
 الموعد المتوقع لالنتھاء حالة التنفيذ

تا، كايرو/ كانونتجريل ودانيكا منشئات (ايزوس 10
 ودوفليكس وفريسوكار،وايزوبلوك. كاالف لوغويز، سباندي)

 - استكملت 64.76

 2016نھاية  وقعت العقود وبدأ التنفيذ 14.95 )****، وبانسيول***(اسبوماتيك 2
12 79.71  - 

 ة الموافق عليھا.استھالك خط األساس في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني  *
  ب.141- نظرأ ألن فريسوكارقد استكملت التحويل قبل شھرين من الموعد المقرر، مازال لديھا مخزونات متبقية من الھيدروكلوروفلوروكربون **

  .2015تواجه ايسبوماتيك صعوبات اقتصادية وقد تنسحب من المشروع. وسوف يتأكد ذلك في ديسمبر/ كانون األول  ***
  بانسيول صعوبات نتيجة لموقعھا في منطقة حضرية آھلة بالسكان مما قد يحول دون استخدام التكنولوجيا القابلة لالشتعال. تواجه ****

 

  )بقدرات استنفاد األوزونطن  89.1( من المنشئات المستخدمة لإلنتاج 380مع ما يقرب من  من دور النظم11تحويل

فاد األوزون) تحويل منشئاتھا، وتطوير مركباتھا طن بقدرات استن 47.4واستكملت خمسة دور نظم ( .9
طن بقدرات استنفاد األوزون) تحويلھا الى البدائل المنخفضة  4.3المعتمدة على الفورمات وميثالل دور نظم أخرى (

. ولم تبدأ دورا النظم 2015القدرة على االحترار العالمي (مثل فورمات الميثيل والميثيالل) خالل الربع الثاني من 
 حالة التقدم. 3المتبقيتان في عملية التحويل ويوجز الجدول 
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 : حالة تنفيذ دور النظم والمنشئات المستخدمة لإلنتاج3الجدول 
خطةإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوركربون الموافق 

 عليھا
 تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
دور النظم 
المنشئات 

 لإلنتاج المستخدة

 الحالة مستخدمو قطاع اإلنتاج المعتمدون مستخدمو قطاع اإلنتاج
الرغاوي 
المشكلة 
 **بمرونة

الرغاوي ذات 
 األديم المندمج

*** 

المنشئات/ ودور 
 النظم المؤھلة

رغاوي 
البلوريثان 
 الجسئة

المنشئات المستخدمة للنتاج المتحقق من 
 أھليتھا

دور 
  النظم

المنشئات 
المستخدم

 اجلالنت
No 

طن 
بقدرات 
إستنفاد 
  األزون

 .ال

طن 
بقدرات 
إستنفاد 
 األزون

 مؤھلة المجموع ال نعم ال نعم

طن 
بقدرات 
إستنفاد 
 األزون

 بدات

Amino 49 6.9 

98 49.6 

 جاري  استكملت 10  11.9  47 51 1 20 3 27

Arinos 85 10.8 6 - 25 - 31 31 3.8 30 جاري جاري 
Ariston 7 1.4 9 - 5 - 14 14 4.6 6 جاري استكملت 

Ecoblaster 17 5.7 24 2 5 3 34 29 14.5  - جاري استكملت 
Purcom 101 11.8 78 - 22 6 106 100 14.9  50 جاري استكملت 
Shimtek 14 2.9 2 - - - 2 2 0.5 - جاري N.S. 

Ecopur - - - - - - - - - - WTH N.S. 

M.Cassab - - - - - - - - - - N.S. N.S. 

Polisystem - - - - - - - - - - جاري N.S. 

Polyurethane - - - - - - - - - - جاري N.S. 

U-Tech - - - - 14 1 15 14 1.5 - جاري استكملت 

 - - 96 51.7 237 253 11 91 5 146 49.6 98 39.5 273 مجموع المنح

*  COM  ،استكملتONG  ،جاريةN.S عد، لم تبدأ بWTH .انسحبت من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  
  الرغاوي المشكلة بمرونة، والرغاوي ذات األديم المندمج. **

  استخدامات رغاوي البوليوريثان ذات األديم المندمج (سخان الماء للمعدات الحرارية، التعبئة، أنبوبة في أنبوبة. ***

 
سوى مؤخرا التحول الى التكنولوجيا  M.Cassabاللذين لم يبدا بعد، لم تقرر  وفيما يتعلق بدوري النظم .10

 المعتمدة على الماء. ولم توافق ايكوبور بعد على المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 قطاع خدمة التبريد

 نفذت األنشطة التالية: .11

فنيا على أفضل الممارسات  1,853اآلن لما مجموعه  التدريب وبناء القدرات. قدم التدريب حتى )أ (
 ؛فنيا على أفضل الممارسات لنظم تكييف الھواء المقسمة 76للتبريد التجاري ولعدد 

مشروعات إيضاحية بشأن تحسين ممارسات االحتواء لنظم الھيدروكلوروفلوروكربون العاملة:  )ب (
وحل المشكالت التي تتسبب في  أجريت عمليات تشخيص تقنية في متجرين سوبر ماركت لتحديد

التسرب وفقد الكفاءة في نظم التبريد، إعداد خطتان للتدخل لتصحيح المشكالت التي حدثت، 
 واستكمل العمل في وضع المواصفات التقنية للمعدات ذات الصلة؛

د مراجعة وتطوير المعايير التقنية: يحدد المعيار الخاص بمتطلبات السالمة في نظم التبريد الحدو )ج (
، ويصف المعيار المنقح بشأن مواد 3وفئة التبريد  21القصوى لحجم شحن غازات التبريد فئة 

التبريد تعيين وتحديد فئات السالمة لغازات التبريد، والمعيار المتعلق بالوحدات من نوع النافذة 
ة والمقسمة وممارسات التركيب اآلمن ذات األولوية التي تركز على تثبيت الوحدات الخارجي

ألجھزة تكييف الھواء المنزلية الخاصة بالنظم المقسمة والنافذة. ومن المتوخي أن تقترح ھذه 
المشروعات إجراء مناقشات بشأن المعايير التكميلية لمعالجة اإلجراءات والتوصيات عن التركيب 

، 2بتو  60,000اآلمن والتشغيل والصيانة فيما يتعلق بأجھزة تكييف الغرف بطاقة تبريد تصل الى 
 مع تركيز خاص على النظم التي تستخدم غازات التبريد القابلة لالشتعال؛

                                                      
تقل الحدود القصوى لقابليتھا  2جزء من األلف. وغازات التبريد من الفئة  400غازات التبريد من الفئة ألف ال تحدد فيھا السمية عند التركيزات التي تقل عن أو تعادل   1

: 3سعر حراري/ كيلوغرام. وغازات التبريد من الفئة  10قل عن درجة مئوية، وحرارة احتراق ت 21كيلوغرام/ متر مكعب في درجة حرارة  0.10لالشتعال عن أكثر من 
لحرارة احتراق تزيد  kPa101 kPa درجة مئوية و 21كيلوغرام/ متر مكعب في درجة حرارة  10شديد القابلية لالشتعال على النحو بحدود قابلية لالشتعال تقل عن أو تعادل 

 سعرا حراريا للكيلو غرام. 19عن أو تعادل 
 ة حرارية بريطانية.وحد  2
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التوعية: أعد ونشر دليل للمستخدم للموقع الشبكي، ويجري تنظيم حلقة عمل استھاللية تعقد في  )د (
، وترجمت ونشرت مبادىء توجيھية عن االستخدام اآلمن 2015الربع األخير من عام 
اد ثالثة أدلة عملية عن مكافحة التسرب وتصميم النظم المغلفة وصيانة للھيدروكربون، ويجري إعد

 النظم، ونشر العديد من المواد في دوربان القطاع اإلقليمية.

 وحدة تنفيذ المشروعات ورصدھا

واصلت وحدة تنفيذ المشروعات ورصدھا تقديم الدعم لوحدة األوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة خطة إدارة  .12
الھيدروكلوروفلوروكربونية بتقديم التحليالت التقنية للمنتجات المقدمة، وزيارة المنشئات الستعراض إزالة المواد 

المشروعات، ووضع المواصفات التقنية، وتيسير إعداد اتفاقات الخدمة وضمان الرقابة المالية على األموال وفقا 
 لقواعد ونظم اليوئنديبي.

 مستوى إنفاق األموال

دوالرا أمريكيا الذي ووفق عليه حتى اآلن،  17,538,075، تم من المبلغ 2015أول  حتى أكتوبر/ تشرين .13
 2,203,653دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 6,546,125في المائة) ( 49.9دوالرا أمريكيا (بنسبة   8,749,778إنفاق 

(الجدول  2016ا أمريكيا في دوالر 8,778,297دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا). وسوف ينفق الرصيد الباقي البالغ 
2.( 

  
 : التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (بالدوالرات األمريكية)4الجدول 
 نسبة اإلنفاق (بالمائة) المجموع ألمانيا اليوئنديبي الشريحة

 الشريحة األولى
 5,665,348 1,209,091 4,456,257 ووفق عليھا

59.6 
 3,379,015 1,209,091 2,169,924 أنفقت

 الشريحة الثانية
 5,872,727 2,472,727 3,400,000 ووفق عليھا

45.0 
 2,642,782 994,562 1,648,220 أنفقت

 الشريحة الثالثة
 3,000,000 0 3,000,000 ووفق عليھا

53.4 
 1,601,496 0 1,601,496 أنفقت

 لرابعةالشريحة ا
 3,000,000 0 3,000,000 ووفق عليھا

37.5 
 1,126,485 0 1,126,485 أنفقت

 مجموع الموافقات
 17,538,075 3,681,818 13,856,257 ووفق عليھا

49.9 
  8,749,778 2,203,653 6,546,125  أنفقت

 
 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة واألخيرة

 ة:ستضطلع حكومة البرازيل باألنشطة التالي .14

: االنتھاء من تحويل دوالرا أمريكي) 1,530,000قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان (اليوئنديبي ( )أ (
 منشئتين، وخمس دور نظم وما يرتبط بھاما من مستخدمي قطاع اإلنتاج؛

 :دوالر أمريكي) 409,091قطاع خدمة التبريد (حكومة ألمانيا) ( )ب (

فنيا  24لتبريد على التبريد التجاري و من فنيين ا 2,947التدريب وبناء القدرات: تدريب  )1(
على نظم تكييف الھواء المقسمة، وحلقة عمل واحدة إضافية "لتدريب المدربين" وتقييم 

 برنامج التدريب؛

المشروعات اإليضاحية: مشروعات تشخيص تقني إضافية في ثالثة متاجر سوبر ماركت  )2(
ظم التبريد فيھا، إعداد ثالث لتحديد المشكالت التي تسبب التسرب وفقدان الكفاءة في ن

 خطط تدخل لتصحيح المشكالت المحدودة، وشراء المعدات والمكونات ذات الصلة؛
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تنفيذ التعديالت على النظام اإليضاحي على الويب وطباعة مواد المعلومات والمطبوعات  )3(
نشطة التقنية، وبرامج اإلرشاد اإلقليمية، وتقديم المساعدات التقنية للمستخدمين ورصد األ

 في قطاع خدمة التبريد.

. مواصلة تنفيذ ورصد دوالر أمريكي) 120,000وحدة تنفيذ المشروعات ورصدھا (اليوئنديبي ( )ج (
 أنشطة اإلزالة والتحقق من بيانات االستھالك.

 تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

 التعليقات

 يدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الھ

 اإلطار القانوني

بما يقل بنسبة  2015أصدرت حكومة البرازيل بالفعل حصص استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .15
على النحو  2013في المائة عن خط أساس استھالك ھذه المادة استنادا الى خفض الحصص المحددة لعام  16.6

في المائة من  32.37، ونسبة 22-والكلوروفلوروكربونفي المائة خفض في الھيدر 6.51التالي: 
 123-ب وعدم إجراء تخفيض في الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 .225-ب، والھيدروكلوروفلوروكربون142-والھيدروكلوروفلوروكربون 24-والھيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع التصنيع

في  5حويل حيث أنه قد تم شراءه برأس مال غير تابع لبلدان المادة أصبح دار النظم أرينوس غير مؤھل للت .16
وأوضح اليوئنديبي أنھلم يتم دفع أي مبالغ الرينوس مقابل تحويل المعدات بل مقابل الخدمات  2011سبتمبر/ أيلول 

ف إعادة التكاليف التي قدمت لمستخدمي الرغاوي في قطاع اإلنتاج. وذّكرت األمانة اليوئنديبي بأنه في ظل ھذه الظرو
دوالر أمريكي الى الصندوق المتعدد األطراف، وسوف يتطلب ذلك تعديل االتفاق.  179,300الرأسمالية البالغة 

 ويستمر مستخدمو اإلنتاج العاملون مع أرينوس مؤھلين، وسيجري تحويلھم بمساعدة أرينوس.

إدارة إزالة المواد وفيما يتعلق بمنشأة ايكبور التي لم تقرر بعد المشاركة في خطة  .17
دوالر أمريكي المرتبط بھذه المنشأة حيث  135,500الھيدروكلوروفلوروكربونية، اتفق على عدم إعادة التمويل البالغ 

أبلغ اليوئنديبي بأن المنشأة قد تقرر المشاركة في الخطة. وسوف يبلغ اليوئنديبي عن حالة ايكبور في التقرير السنوي 
 ة الذي سيقدم لالجتماع السابع والسبعين.التالي عن تنفيذ الشريح

من االتفاق تابعت األمانة قائمة المنشئات المستخدمة لالنتاج الذين جرى التحقق من  3 (ج)7وإعماال للفقرة  .18
ب، والقطاع الفرعي، وخط أساس 141- أھليتھم في الميدان بما في ذلك مستوى استھالكھم للھيدروكلوروفلوروكربون

جيا المعتمدة. وأوضح اليوئنديبي أن عملية التحقق من أھلية المنشئات مستمرة مع تقدم التنفيذ إالّ أنه المعدات والتكنولو
من غير الممكن الحصول على قائمة نھائية خالل ھذا االجتماع. وأشار الى أن بعض مستخدمي اإلنتاج الذين جرت 

ساعدتھم في المرحلة الثانية في إطار استخدام مساعدتھم في المرحلة األولى بمقتضى استخدام واحد، يمكن أيضا م
آخر. واتفقت األمانة واليوئنديبي على إدراج ھذه المعلومات في التقرير السنوي التالي عن تنفيذ الشريحة الذي سيقدم 

 لالجتماع السابع والسبعين،

                                                      
ا، ويتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادىء أي منشأة ستحول الى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھ  3

الذي ھو تاريخ القطع) ال تحصل على مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية  2007سبتمبر/ أيلول  21بعد  التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة للملكية األجنبية أو أنشئت
 كجزء من خطة التنفيذ السنوية.
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 خطة العمل

مديد تنفيذ المرحلة األولى من أبلغ اليوئنديبي األمانة أنه سيكون من الضروري ممارسة بعض المرونة في ت .19
على الرغم من أن من المتوقع االنتھاء من جميع  2017خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 

، تقديم 4 19/74. وعلى ذلك طلب من اليوئنديبي وحكومة ألماانيا، إعماال للمقرر 2016األنشطة بحلول نھاية عام 
يذ الشريحة خالل المرحلة الحالية الى أن تستكمل األنشطة المتوخاة، وتحقيق أھداف استھالك تقارير سنوية عن تنف

الھيدروكلوروفلوروكربون، وتقاريرالتحقق حتى الموافقة على المرحلة الثانية. وقدمت حكومة البرازيل المرحلة 
 خامس والسبعين.الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع ال

 الخالصة

الحظت األمانة أن البرازيل تواصل حالة االمتثال التي ھي عليھا ألھداف استھالك  .20
الھيدروكلوروفلوروكربون وأن لديھا نظاما فعاال للتراخيص والحصص، وتواصل تحقيق تقدم في تنفيذ األنشطة التي 

نديبي وحكومة البرازيل سوف يواصالن تقديم التقارير ووفق عليھا بموجب المرحلة األولى على أساس الفھم بأن اليوئ
 .19/74السنوية لتنفيذ الشريحة الى أن تستكمل الشريحة حسب التقرير 

 

 التوصية

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي: .21

ة أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزال )أ (
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل؛

ألف من االتفاق بين حكومة البرازيل 2أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث التذييل )ب (
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  179,300واللجنة التنفيذية استنادا الى خصم 

تعلق بتحويل منشأة الرغاوي في أرينوس التي حدد بأنھا دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي الم 13,448
غير مؤھلة للتحويل بمقتضى الصندوق المتعدد األطراف بعد الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

قد أضيفت لالشارة الٮأن اإلنفاق  16الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن فقرة جديدة ھي الفقرة 
وصل إليه خالل االجتماع الرابع والستين على النحو الوارد في المحدث يحل مكان ذلك الذي تم الت

 المرفق األول بھذه الوثيقة؛

أن تطلب من حكومة البرازيل واليوئنديبي وحكومة ألمانيا تقديم تقارير مرحلية على اساس سنوي  )ج (
ير عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الخامسة واألخيرة الى أن يستكمل المشروع، وتقار

التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛2018لالجتماع الثاني للجنة التنفيذية في 

أن تطلب من اليوئنديبي أن يدرج في التقرير المرحلي القادم الذي سيقدم لالجتماع السابع والسبعين،  )د (
ي المنتجة التي ساعدھا الصندوق المتعدد األطراف خالل المرحلة قائمة كاملة عن منشئات الرغاو

ب، والقطاع الفرعي، وخط 141-األولى بما في ذلك إزالة استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون
 أساس المعدات والتكنولوجيا المعتمدة؛

                                                      
خيرة التي حددت لھا أھداف بالنسبة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي طلبت شريحة التمويل األخيرة لھا قبل عامأو أكثر من السنة األ  4

تقارير التحقق بشأن المرحلة  االستھالك، بطلب من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة ذات الصلة تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الشريحة، وحسب االقتضاء،
طة المتوخاة، وتحققت أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون على أساس الفھم الحالية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى أن تستكمل األنش

الك الھيدروكلوروفلوروكربون على بأنه عند تنفيذ المراحل التالية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي أن تستند تقاريرالتحقق الى أھداف استھ
 لمعني.األقل التي يلتزم بھا البلد ا
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الة المواد أن يوافق على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إز )ھ(
دوالر  2,035,094بمبلغ  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وخطة تنفيذ الشريحة لعام 

دوالرات  110,303دوالر امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,470,700أمريكي تتألف من 
دوالر   45,000بمبلغ  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 409,091أمريكية لليوئنديبي ومبلغ 

 أمريكي أللمانيا.
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  البرازيل

  الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيدو، ألمانيا، إيطاليا )الثانية(المرحلة  الھيدروكلوروفلوروكربونمركبات  خطة إدارة إزالة

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1,164.74 2014 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

امل ع  المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

 0.06    0.05 0.01     123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.49    2.04 0.45     124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 371.30       371.30   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 3.49    2.88 0.64     ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 787.65    669.50 118.15     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

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

 اذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنف
 1,107.2 المتبقي 220.3 موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 ) خطة األعمالخامسا(
 242.39 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.39  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليوئنديبي

 15,835,599 3,398,171 3,398,171 3,398,171 1,880,362 1,880,362 1,880,362  التمويل (دوالر أمريكي)

 65.0 5.0 5.0 25.0 15.0 0.0 15.00  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 7,237,141 437,727 437,727 3,939,545 1,211,071 0 1,211,071  التمويل (دوالر أمريكي)

 16.1 0.0 6.1 4.0 3.0 3.0 0.00  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) انياألم

 1,240,747 0 563,973 369,818 153,478 153,478 0  التمويل (دوالر أمريكي)

 3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) إيطاليا

 147,509 0 0 0 0 0 147,509  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 ) بيانات المشروعسادسا(
 n/a 862.7 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 (*)حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

 n/a 862.7 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 (*) طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستھالك المسموح به (
تكاليف 

المشروع 
 المطلوبة

 اليوئنديبي
 18,946,712 1,730,218 0 6,669,550 6,220,590 0 4,326,355  تكاليف المشروع

 1,162,646 140,000 0 467,325 310,801 0 244,519  تكاليف الدعم

 اليونيدو
 11,819,967 2,999,471 0 6,765,329 0 0 2,055,167  تكاليف المشروع

 827,398 209,963 0 473,573 0 0 143,862  تكاليف الدعم

 ألمانيا
 8,727,274 1,936,364 0 2,863,637 1,500,000 0 2,427,273  تكاليف المشروع

 1,134,545 251,727 0 372,273 195,000 0 315,545  تكاليف الدعم

 إيطاليا
 425,820 0 0 0 0 0 425,820  تكاليف المشروع

 55,357 0 0 0 0 0 55,357  تكاليف الدعم
  (بالدوالر األمريكي) تكاليف المشروع اإلجمالية المطلوبة من حيث المبدأ

 (بالدوالر األمريكي) مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
9,234,615 0 

7,720,590 16,298,516 0 6,666,053 39,919,773 

 3,179,945 601,690 0 1,313,171 505,801 0 759,283 (بالدوالر األمريكي) مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
 43,099,718 7,267,743 0 17,611,687 8,226,391 0 9,993,897 (بالدوالر األمريكي) مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ

        
 .2020ھي نفسھا الخاصة بعام  2021، ولعام 2018وھي نفسھا الخاصة بعام  2019ولعام  2016ھي نفسھا لعام  2017الحدود القصوى لالستھالك لعام   (*)

 )2015طلب للحصول على التمويل للشريحة األولى (سابعا: 

 عم (بالدوالر األمريكي)تكاليف الداألموال المطلوبة (بالدوالر األمريكي) الوكالة

 244,519 4,326,355 اليوئنديبي

 143,862 2,055,167 اليونيدو

 315,545 2,427,273 ألمانيا

 55,357 425,820 إيطاليا
 

 ) كما ھو مبين أعاله2015الموافقة على التمويل للشريحة األولى ( طلب التمويل

  النظر بصورة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

نيابة عن حكومة البرازيل، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لالجتماع الخامس والسبعين للجنة  .22
 43,227,198التنفيذية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 

دوالرا أمريكيا  1,334,669ريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أم 19,066,712دوالرا أمريكيا تتألف من 
دوالرا أمريكيا لليونيدو  827,398دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,819,967لليوئنديبي، ومبلغ 

كيا أللمانيا ومبلغ دوالرا أمري 969,999دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  8,727,276ومبلغ 
دوالر أمريكي إليطاليا بحسب ما قدم في األصل  55,357دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  425,820

طن بقدرات  375.26وسوف تزيل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مقدار 
كلوروفلوروكربونية، ومساعدة البرازيل في تحقيق ھدف االمتثال لبروتوكول استنفاد األوزون من المواد الھيدرو

 .2020في المائة بحلول  35مونتريال بخفض 

وتبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي  .23
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  4,326,355يا تتألف من دوالرا أمريك 10,006,460قدمت لھذا االجتماع مقدار 

دوالر امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  2,055,167$دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ومبلغ 302,845الوكالة البالغة 
لغة دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البا 2,427,273دوالرا أمريكيا لليونيدو ومبلغ  143,862البالغة 

دوالر  55,357دوالر أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  425,820دوالرا أمريكيا أللمانيا ومقدار  269,781
 أمريكي إليطاليا على النحو الذي قدمت به في األصل.

 حالة المرحلة األولى

لوروفلوروكربونية للبرازيل وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروك .24
 220.3مليون دوالر أمريكي إلزالة  18مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ  34خالل االجتماع الرابع والستين، وتضمنت 

-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 168.8طن بقدرات استنفاد األوزون كان من بينھا 
طن بقدرات استنفاد األوزون من  50.0وليوريثان، وب من مشروعات تحويل رغاوي الب141

طن بقدرات استنفاد األوزون من  1.5من قطاع خدمة التبريد، و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
. وفيما يلي عرض عام 2015 – 2011من خالل اإلجراءات التنظيمية خالل الفترة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 للنتائج التي تحققت حتى اآلن.

 لة التقدمحا

، عشر منشئات طن بقدرات استنفاد األوزون) 79.71منشأة من منشئات رغاوي البوليوريثان ( 12تحويل  .25
طن بقدرات استنفاد  14.95طن بقدرات استنفاد األوزون) استكملت التحويل، والمنشئتان الباقيتان ( 64.76(

 . 2016لھا في األوزون) في مرحلة مبكرة من التنفيذ ومن المتوقع استكمال تحوي

. طن بقدرات استنفاد األوزون)  89.1منشأة مستخدمة لإلنتاج ( 380دورا للنظم بأكثر من  11تحويل  .26
طن بقدرات استنفاد األوزون) من تحويل منشئاتھا ، ووضع مركبات بوليوالت  47.4فاستكملت خمسة دور نظم (

اضر منشئات المستخدمين في تطبيقھا. وسوف تستكمل تعتمد على فورمات الميثيل والميثيالل، وتساعد في الوقت الح
طن بقدرات استنفاد األوزون) تحويلھا الى فورمات الميثيل والميثيالل خالل الربع  4.3أربعة دور نظم إضافية (

. أما دورا النظم االثنين الباقيان، فلم يبدآ بعد عملية التحويل. وفيما يتعلق بالمستخدمين من 2015الثاني من عام 
عملية  96منھا وبدأت  237منشئات اإلنتاج التي تجري مساعدتھا، جرى التحقق في الوقت الحاضر من أھلية 

 مازال يتعين أن تبدأ في تنفيذ مشروعاتھا. 200التحويل حيث تتبقى 

فنيا على أفضل  1,853قدم التدريب لعدد  طنا بقدرات استنفاد األوزون): 50.0قطاع خدمة التبريد ( .27
فنيا على أفضل الممارسات لنظم تكييف الھواء المقسمة، وسيجري تنفيذ  76للتبريد التجاري، ولعدد  الممارسات

مشروعات إيضاحية لتحسين ممارسات االحتواء لنظم الھيدروكلوروفلوروكربون العاملة في خمسة متاجر سوبر 
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للتوثيق المعتمد على الويب، وتنفذ ماركت، وبمجرد وضع العديد من المعايير التقنية أو مراجعتھا: وأنشىء نظام 
حمالت الستثارة الوعي تشمل نشر المبادىء التوجيھية لالستخدام اآلمن للھيدروكلوروفلوروكربون وأفضل 

 الممارسات لمكافحة التسرب وتصميم نظم محكمة وصيانة النظم.

في تنفيذ أنشطة خطة : قدمت ھذه الوحدة الدعم لوحدة األوزون الوطنية وحدة تنفيذ المشروعات ورصدھا .28
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وزيارة المنشئات الستعراض المشروعات، ووضع المواصفات 
التقنية، وتنظيم االجتماعات للتقييم والتوصية إلصدار اتفاقات الخدمة، وحمالت التوعية، وضمان الرقابة المالية على 

 مول بھا في الويب.األموال وفقا للقواعد والنظم المع

وسيجري من خالل الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .29
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لالجتماع الخامس والسبعين، استكمال تحويل قطاع الرغاوي، وستتواصل 

للتنفيذ، يجري تمديد المرحلة األولى حتى األنشطة الخاصة بقطاع خدمة التبريد في التنفيذ. ونظرا للحالة الحالية 
للتمكين من استكمال عمليات التحويل في جميع المنشئات المستخدمة لرغاوي  2017ديسمبر/ كانون األول 

 البوليوريثان.

 حالة اإلنفاق

دوالرا امريكيا الموافق عليھا  17,538,075، تم من جميع األموال البالغة 2015حتى أكتوبر/ تشرين األول  .30
دوالرا أمريكيا بين  8,788,297دوالرا امريكيا. وسيجري إنفاق الرصيد الباقي البالغ  8,749,778حتى اآلن، إنفاق 

 .2017و 2016عامي 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد المستنفدة لألوزون بشأن اتىسياسوالاإلطار التنظيمي 

البرازيل إطارا قانونيا شامال للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك نظام وطني  وضعت حكومة .31
 للتراخيص والحصص جاري تنفيذه للواردات والصادرات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ة لوضع حدودا تعليمات معياري 5، أصدر المعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة2008وفي عام  .32
وما يليھا من سنوات،  2013أو  2012و 2009قصوى للواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لكل منشأة فيما بين 

ووضع المعھد البرازيلي حصصا السيتراد الھيدروكلوروفلوروكربون لكل منشأة تستند الى متوسط الواردات التي 
ظر التعليمات المعيارية أيضا إطالق المواد المستنفدة . وتح2010 – 2009تحققت من كل مادة خالل السنوات 

 ، جمعھا والتخلص منھا بتسليمھا لمراكز إعادة التدوير واإلصالح.ضمن جملة أمورلألوزون في الجو مما يتطلب 

ويتولى المعھد البرازيل للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة المسؤولية عن تحديد حصص المواد المستنفدة  .33
والرقابة عليھا، والترخيص بالواردات والتفتيش على المنشئات العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون. وال يمكن لألوزون 

شحن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إالّ بعد موافقة الترخيص بالواردات ويجري بعد الوصول تسجيل تعزيز 
البيانات لوحدة األوزون الوطنية. وتنبع عملية تصدير  إعالن الواردات في نظام التجارة الخارجية المتكاملة، وتبلغ

 المواد المستنفدة لألوزون المنھجية المماثلة لتلك المستخدمة في االستيراد.

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون والتوزيع القطاعي

من  في المائة 99ب نسبة 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-يشكل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .34
خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون باألطنان من قدرات استنفاد األوزون. وقد أسندت األولوية 

في المائة من سنوات خط األساس الى  39ب خالل المرحلة األولى ولذا انخفض من 141-للھيدروكلوروفلوروكربون
                                                      

مراقبة الجودة والتفويض باستخدام المعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة كيان مسؤول عن إنفاذ السياسات البيئية االتحادية، وتنفيذ التراخيص البيئية، و  5
 بيئي الساري.الموارد الطبيعية، واالضطالع باإلشراف البيئي، وتنفيذ اإلجراءات االتحادية إعماال للقانون ال
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واحتفظ بنفس  2012ذورتھا في  22- ن، وبلغت الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربو2014في المائة في  31
 .1المستوى منذ ذلك الوقت على النحو المبين في الجدول 

 )2014 – 2010في  7: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البرازيل (بيانات المادة 1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربون

   باألطنان المترية
 14,401.0 14,320.78 14,256.44 17,020.03 11,408.80 15,109.3 22-يدروكلوروفلوروكربونالھ

 14.9 3.00 0.00 170.79 44.31 19.8 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 351.3 113.20 164.59 204.83 246.94 316.9 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4,741.3 3,373.04 3,641.42 4,027.82 3,710.25 3,579.6 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 86.3 54.06 14.88 12.02 68.69 105.3 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 19,594.8 17,864.08 18,077.27 21,435.47 15,478.99 19,130.9 المجموع (باألطنان المترية)

    باألطنان بقدرات استنفاد األوزون
 792.10 787.64 784.10 936.10 627.48 831.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.30 0.06 0.00 3.42 0.89 0.4 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.70 2.49 3.62 4.51 5.43 7.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 521.60 371.03 400.56 443.06 408.13 393.8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.60 3.51 0.97 0.78 4.47 6.8 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,327.30  1,164.74 1,189.25 1,387.87 1,046.40 1,239.0 المجموع (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)

 
في المائة من مجموع  54في قطاع خدمة التبريد أكثر من  22-ويمثل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .35

ب في قطاع تصنيع الرغاوي 141- ه الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يلي
- والھيدروكلوروفلوروكربون 22-في المائة). واالستھالك الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 29(مايقرب من 

في المائة) لتصنيع أجھزة تكييف الھواء، واستخدامات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  17ب (141
.إستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فى البرازيل بحسب القطاع  والقطاع الفرعى لعام 2الجدول  والمذيبات ويقدم

2013 

 *2013: توزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاع والقطاع الفرعي في 2الجدول 

 بالطن المتري القطاع الھيدروكلوروفلوروكربون الوصف
بالطن 
المتري 
 (النسبة)

قدرات باألطنان ب
 استنفاد األوزون

باألطنان بقدرات 
استنفاد األوزون 

 (النسبة)

 التصنيع

 11.3 133.30 13.5 2,423.59 **التبريد وتكييف الھواء 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
رغاوي البوليوريثان ورغاوي 

 ***البوليسترين
106.00 0.6 5.83 0.5 

 28.7 339.85 17.3 3,089.60 رغاوي البوليسترين ب141-كربونالھيدروكلوروفلورو
 4.4 51.99 2.6 472.67 المذيبات/ والغسيل ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.7 8.71 0.4 79.15 البوليوالت المشكلة ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 45.6 539.68 34.5 6,171.01 المجموع الفرعي
 54.4 644.98 65.5 11,726.85 التبريد وتكييف الھواء 22-لوروكربونالھيدروكلوروف الخدمة

 100.0 1,184.66 100.0  17,897.86 المجموع
 .2013كان المسح الذي أجرى لالستعداد للمرحلة الثانية يعتمد على بيانات     *

 التبريد وتكييف الھواء.   **
 البوليسترين المسحوب بالضغط. ***

 
في  85بصورة غالبة كعامل نفخ في قطاع رغاوي البوليوريثان ( 141- روفلوروكربونيستخدم الھيدروكلو .36

في المائة)  5في المائة)، وشطف دوائر التبريد ( 8المائة) يليه بدء استخدامات المذيبات والتنظيف (االيروسول) (
خدام توزيع است 3في المائة). ويبين الجدول  2وكعامل نفخ في تشكيل البوليوالت للتصدير (

 .22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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 2013 في والقطاع الفرعى القطاع بحسب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك توزيع: 3 الجدول
 (%) المئوية النسبة  باألطنان بقدرات استنفاد األوزون باألطنان المترية القطاع

 84.8 339.86 3,089.60 تصنيع رغاوي البوليوريثان
 8.0 32.13 292.05  المذيبات

 5.0 19.87 180.62 شطف دوائر التبريد
 2.2 8.71 79.15 تشكيل البوليوالت للتصدير

 100.0 400.57 3,641.42 المجموع 

 
في معظم الحاالت في قطاع التبريد وتكييف الھواء مع استخدام كمية  22- ويستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون .37

. 6في المائة في قطاع رغاوي البوليوريثان في نظم الفروث الجديدة 51قل من صغيرة في تصنيع رغاوي البوليسترين وأ
 .22- توزيع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 4ويبين الجدول 

 2013 في القطاع بحسب 22-الھيدروكلوروفلوروكربون توزيع: 4 الجدول

 (%) ية المئوالنسبة باألطنان بقدرات استنفاد األوزون باألطنان المترية القطاع

 التصنيع

 3.40 26.66 484.74 التبريد
 13.60 106.64 1,938.85 تكييف الھواء

 0.74 5.83 106.00 رغاوي البوليوريثان والبوليسترين
 17.74 139.13 2,529.59 المجموع الفرعي

 الخدمة
 41.41 324.71 5,903.85 التبريد

 40.84 320.26 5,823.00 تكييف الھواء
 82.26 644.97 11,726.85 لفرعيالمجموع ا

 100 784.10 14,256.44 المجموع
 

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعات التصنيع

 تصنيع رغاوي البوليوريثان

تعالج المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استخدام  .38
الرغاوي ذات األديم المندمج والمشكلة المرنة، وجزء من قطاع ب في استخدامات 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

األلواح الممتدة والعديد من استخدامات رغاوي البوليوريثان الجسئة وعالوة على ذلك، خفضت منشئتان من قطاع 
ين طنا متريا فيما ب 350طن متري الى  1,829.35استھالكھا من  5التبريد المنزلي بملكية من غير بلدان المادة 

 .2013و 2009

ب يستخدم في تصنيع استخدامات رغاوي البوليوريثان الجسئة بما 141- ومازال الھيدروكلوروفلوروكربون .39
في ذلك العزل في التبريد المنزلي والتجاري والصناعي، واأللواح البيئية الممتدة وغير المنفصلة، والكتل والحافالت 

أجھزة الطاقة الشمسية، وتقسيم األنابيب، والموجات الحرارية، واالتوبيسات، والحاويات المبردة، والعزل في 
 وخزانات اللبن المبردة، والمنتجات الخاصة بالبناء المدني ومقصورات المعدات والقوارب.

وحدد المسح الذي أجرى خالل إعداد المرحلة الثانية، باإلضافة الى المنشئات التي تجري مساعدتھا بالفعل  .40
منشأة  521منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم من بينھا  1,524منشأة بما في ذلك  1,547نحو في المرحلة األولى، 

كيلوغرام سنويا. وتشتري جميع ھذه المنشئات باستثناء تلك التي تصنع األلواح الممتدة، خالئط  100تستخدم أقل من 
مملوكة لرأسمال لبلدان  17و 5مادة دار نظم، ستة منھا مملوكة لرأسمال من بلدان غير العاملة بال 26مشكلة من نحو 

 وثالثة دور لم يمكن التحقق من المعلومات الخاصة بھا. 5عاملة بالمادة 

وتستورد البرازيل وتصدر وتنتج بوليوالت محليا وھي أكبر منتج في أمريكا الالتينية لبوليوالت  .41
جرى  2013خدم في تشكيل الرغاوي). وفي البوليسترين، والمنتج الوحيد لاليزسيانات ثاني فينيل الميثيل (مكون يست

                                                      
عملية فروث حقن المكونات ألف  نظم فروث الجديدة عبارة عن عملية تستخدم في إنتاج رغاوي البوليوريثان الجسئة بعالمة تجارية مسجلة بواسطة منشأة برازيلية. وتجري في  6

ا يحدث بعد ذلك التفاعل واتساع الرغاوي، ويقدم النظام في براميل مضغوطة من الصلب لكي حيثم (االيزوسيانات) وباء (البوليوالت) في شكلھا غير المحدد الى قوالب أو تجويفات لملئھا.
 لية الطوفان.يستخدم بواسطة أجھزة إطالق الرغاوي تحت ضغط منخفض. ويستخدم ھذا النظام في االستخدامات التي تتطلب عزل حراري وھيكلة ميكانيكية وقاب
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ب متضمنة في 141-طن بقدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 8.71طن متري ( 79.15تصدير 
 البوليوالت المخلوطة محليا.

ب في قطاع الرغاوي 141- تقديرا لتوزيع المنشئات واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 5ويقدم الجدول  .42
 .2013ات رغاوي البوليوريثان الجسئة لعام الستخدام

 في لالستخدامات الرغاوي قطاع في 2013 لعام ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون الستھالك التقديري التوزيع 5 الجدول
 الجسئة البوليوريثان ويارغ

 المنشأة االستخدام القطاع

 2013واردات 
من القمة للقاعدة" استنادا الى الواردات"

المستنفدة لألوزون التي أبلغھا  من المواد
المعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية

 المتجددة

 استخدام المستخدمين النھائيين
من القاعدة للقمة" السالمة التي تحقق "

 بواسطة اليوئنديبي في الميدان

باألطنان 
 المترية

باألطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون

باألطنان 
 المترية

بقدرات باألطنان 
 استنفاد األوزون

المرحلة األولى رغاوي البوليوريثان ذات األديم المندمج 
والمرنة والجسئة (أنابيب داخل األنابيب) والتعبئة وسخان 

 الماء  والثرومودوير واأللواح الممتدة
*461 928.03 102.08 928.03 102.08 

المرحلة 
الثانية: 
رغاوي 

البوليوريثان 
 الجسئة

     38.50 350.00 4 نزليالتبريد الم
 27.4857 249.87 44.28 402.50 110 األلواح الممتدة

االستخدامات المتبقية من الرغاوي الجسئة 
 *الصغيرة التي ال تشملھا المرحلة

16 521.77 57.40 190.25 20.93 

 29.78 270.70 26.28 238.90 83 الكتل
 61.27 557.00 15.17 137.90 472 التبريد التجاري

 8.04 73.10 24.96 226.90 24 الرش
 18.52 168.40 13.49 122.60 169 النقل المبرد

 0.93 8.42 3.62 32.90 86 القطع التقنية ومايماثلھا
 3.37 30.60 5.39 49.00 96 إعادة البيع والصيانة

 57.45 522.31     278 غير مؤھلة
 1.30 11.80     209 قطاع غير محدد

 8.70 79.10 8.70 79.10   يوالت مستوردةبول
 237.77 2161.55 237.77 2,161.55 1,547 المجموع الفرعي للقطاع

 339.85 3089.58 339.85 3,089.58 2,008 المجموع
 تتضمن بعض منشئات األديم المندمج غيرالمؤھلة التي تحولت خالل المرحلة األولى.   *
 ، والسخان المياه، والثرمودير، واأللواح الممتدة.األنابيب داخل أنابيب والتعبئة**
 

ب بواسطة منشئتين غير مؤھلتين 142-والھيدروكلوروفلوروكربون 22- يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون .43
 في تصنيع رغاوي البوليسترين الذي يستخدم بالدرجة األولى في عمليات العزل في التشييد المدني.

 المذيبات

ب أيضا في الصناعة الصيدالنيه لتصنيع معدات الجراحة 141-فلوروكربونويستخدم الھيدروكلورو .44
والسرنجات والرش، وفي صيانة األجھزة اإللكترونية والميكانيكية (المنظف في شكل رش)، ولتنظيف دوائر التبريد 

رحلة ب في المذيبات خالل إعداد الم141-(الشطف). وسوف تجري دراسة عن استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
 الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء

التبريد المنزلي: من بين أربعة منشئات في ھذا القطاع، جرى تحويل ثالث منھا بأموالھا الخاصة الى  .45
 لى السيكلوبنتان أللواح العزل.(أ) لدوائر التبريد وا134- ) أو الھيدروفلوروكربونR-600aااليزوبوتان (

: يتألف من عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم يستھلك كل منھا أقل تصنيع التبريد التجاري .46
 10، وتستھلك بعض المنشئات المتوسطة الحجم ما بين 22-أطنان مترية سنويا من الھيدروكلوروفلوروكربون10من 
طنا متريا  130دي أجھزة السوبر ماركت يستھلك كل منھا ما يصاللى طنا متريا، وعدد صغير من مور 35و
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ب كعامل نفخ إلنتاج الرغاوي.ويقوم عدد كبير 141- سنويا.وتستھلك ھذه المنشئات أيضا الھيدروكلوروفلوروكربون
حين  من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتجميع المعدات وشراء وحدات كبس التبريد من موردي المكونات في

 يقوم آخرون بإقامة نظمھم الخاصة الخاضعة للترشيد.

نسبة  كبيرة من أجھزة التبريد التجاري التي يجري إنتاجھا في البرازيل عبارة عن وحدات منفصلة يجري  .47
ومعظمھا من  22-شحنھا بغازات تبريد داخلية. ويستخدم ھذا القطاع بالفعل بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون

ألف. 134-ألف والھيدروكلوروفلوروكربون207-ألف، والھيدروكلوروفلوروكربون404-لوروكربونالھيدروكلوروف
وتتألف أجھزة التبريد التجاري األخرى من الوحدات المركزية، والمعارض والجزر، والغرف المبردة لالستخدام في 

في المائة من  90نحو  السوبر ماركت. ويعد شحن سائل التبريد للشروع في التشغيل "في الموقع" ويستخدم
كغاز تبريد. وتستثمر بعض المنشئات في نظم تعتمد على  22- استخدامات األسواق الھيدروكلوروفلوروكربون

) التي تتوافر بالفعل في السوق المحلية. R-744وأمونيا ثاني أكسيد الكربون ( 290-الھيدروكلوروفلوروكربون
خدام سلسلة ثاني أكسيد الكربون شبه الحرجة في تكاليف المشروع، وتتمثل الحواجز الرئيسية أمام التوسع في است

 ونقص اليد العاملة المؤھلة وعدم توافر المكونات في السوق المحلية.

: لدى البرازيل مرافق صناعية لتصنيع أجھزة تكييف الھواء بما في ذلك اإلنتاج تصنيع أجھزة تكييف الھواء .48
لمتوسطة والكبيرة وتبريد المباني. ومعظم المنشئات التي تصنع أجھزة تكييف المحلي من وحدات النافذة والمقسمة وا

ھواء النافذة والمقسمة من الشركات المتعددة الجنسيات والمشروعات المشتركة مع ملكية جزئية من بلدان غير عاملة 
في تصنيع أجھزة  2013بواسطة المنشئات غير المؤھلة في  22-. وبلغ استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون5بالمادة 

في  90طنا متريا جميعھا تقريبا في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء. وتستخدم مايقرب من  1,557تكييف الھواء 
-ويستخدم الباقي الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المائة من الوحدات المستوردة أو الوطنية الھيدروكلوروفلوروكربون

زايدا صوب استخدام المادة األخيرة وخاصة في األجھزة من النوع المقسم. كما أن ألف. غير أن ھناك اتجاھا مت410
 ھناك عدد صغير من المنشئات المحلية التي تصنع تبريد المباني الصغيرة والمتوسطة الحجم لالستخدامات الصناعية.

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد

في البرازيل.ومن ھذه  22-في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 82يشكل قطاع خدمة التبريد  .49
 في المائة لصيانة أجھزة تكييف الھواء. 40.84في المائة الى خدمة معدات التبريد و 41.41الكمية يذھب 

في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون الذي  96.7وتشكل متاجر السوبر ماركت وقطاع الخدمة الذاتية  .50
متجرا في البلد  38,752تھلك في خدمة التبريد.ويماثل المتوسط السنوي للتسرب في متاجر السوبر ماركت البالغة يس

في المائة من متاجر السوبر ماركت في البرازيل  9شحن الغازات المركبة. وتشير التقديرات الى أن ما اليقل عن 
 .22-تعمل بالنظم المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

مع  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 5,800وتستھلك خدمات تكييف الھواء مايقرب من  .51
 3في المائة. وتعادل الصيانة في تبريد المباني نسبة  31حساب معدل التسرب في نظم تكييف الھواء المنزلية بنسبة 

ين عدد المنازل في البرازيل البالغة في قطاع الخدمة. ومن ب 22- في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ماليين جھاز لتكييف الھواء  4في المائة منھا جھاز تكييف ھواء واحد على األقل مع بيع أكثر من  13مليونا، لدى  57
 .2013في 

 استراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

ھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل تمشيا مع االستراتيجية الجامعة، سوف تنفذ خطة إدارة إزالة المواد ال .52
على ثالث مراحل وفقا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.وتقترح المرحلة 

 .2020في المائة بحلول عام  35الثانية لتحقيق انخفاض بنسبة 
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 أنشطة اإلزالة المقترحة

رحلة الثانية في اإلجراءات التنظيمية، وتحويل قطاع تصنيع تتمثل األنشطة الرئيسية التي ستنفذ خالل الم .53
رغاوي البوليوريثان، وتحويل المنشئات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء، والمساعدة في قطاع خدمة التبريد 

 والتنفيذ والرصد.

 اإلجراءات التنظيمية والرصد

لبوليوريثان وتيسير إدخال البدائل القابلة يھدف المكون التنظيمي الى دعم عملية تحويل قطاع رغاوي ا .54
لالشتعال والسمية المحتملة في قطاعي التبريد وتكييف الھواء وسوف تشمل الحظر على استيراد واستخدام 

، ودعم 2020ب في قطاع رغاوي البوليوريثان اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
لوروفلوروكربون، والمعيار الخاص باجھزة تكييف الھواء الصغيرة _(التركيب والتشغيل حصص استيراد الھيدروك

والصيانة والسالمة)، والمعيار الخاص باستخدام األمونيا كغاز تبريد، والرقابة على تجارة الھيدروكلوروفلوروكربون 
تدويرھا وإعادة إصالحھا، وتدميرھا،  (تحسين آليات الرقابة على استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة

والشراء والبيع واالستيراد والتصدير فيما يتعلق بھذه المواد) وسوف تتضمن أيضا معيارا عن المناولة اآلمنة للبدائل 
 القابلة لالشتعال في قطاع رغاوى البوليوريثان.

 قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

ب في قطاع تصنيع 141-الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون تتضمن المرحلة الثانية اإلزالة الكاملة .55
ب، 141-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 176.26رغاوي البوليوريثان. وسيجري إزالة 

 من خالل: 22-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 0.61و

اوي البوليوريثان الى السيكلوبنتان، منشأة لرغ 15أربعة عشر مشروعا لتحويل  )أ (
طن متري  519.40والھيدروفلوروأورفان، ومياه النفخ وفورمات الميثيل.وستزيل ھذه المشروعات 

 ب؛141-طن بقدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 57.13(

منشأة مستخدمة  700دارا للنظم لتحويل أكثر من  14أربعة عشر مشروعا جماعيا تنفذ من خالل  )ب (
لرغاوي البوليوريثان الى فورمات الميثيل، والتكنولوجيا المعتمدة على المادة، وميثيالل وخفض 

 114.48طن متري ( 1,040.73مركبات الھيدروفلوروأورفان. وسوف تزيل ھذه المشروعات 
 0.61طن متري ( 11.1ب و141-طن بقدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ؛22-طن بقدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 

مشروع إيضاحي عن ترشيد خواص العزل الحراري أللواح رغاوي البوليوريثان من خالل الحقن  )ج (
طن  2.25طن متري ( 20.45المعان بالھواء المفرغ باستخدام الماء كعامل نفخ. وسيزيل المشروع 

 ب؛141-يدروكلوروفلوروكربون بقدرات استنفاد األوزون) من الھ

 21.82مشروع نشر المعلومات عن المناولة اآلمنة للبدائل القابلة لالشتعال. وسوف يزيل المشروع  )د (
 ب.141-طن بقدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون  2.40طن متري (

 اختيار التكنولوجيا والتكاليف اإلضافية 

تحويل قطاع رغاوي البوليوريثان المتبقي ھي السيكلوبنتان، وفورمات والتكنولوجيات التي اختيرت ل .56
الميثيل، والميثيالل، والمركبات المعتمدة على المواد الھيدروفلوروأوروفان المخفضة مع الماء. وحسبت التكاليف 

الرأسمالية اإلضافية اإلضافية باالستناد الى متطلبات التحويل لكل تكنولوجيا من ھذه التكنولوجيات. وكانت التكاليف 
تعتمد الى حد كبير على التكاليف الموافق عليھا للمرحلة األولى. وسيقدم الدعم لدور النظم لوضع مركبات رغاوي 

من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشمل  700لالستخدام بواسطة منشئات اإلنتاج للمستخدمة والتي تبلغ 
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دوالر أمريكي)،  8,000دوالر أمريكي)، أجھزة إطالق النيتروجين ( 30,000المساعدات: أوعية وأنابيب الخلط (
دوالر أمريكي لكل واحد منھا)،  10,000دوالر أمريكي)، النظم ذات الصلة باألمان ( 2,500أجھزة رصد الحذف (

دوالر  1,000دوالر أمريكي). وأدرج مبلغ  20,000دوالر أمريكي)، ووضع المركبات ( 35,000ومعدات اختبار (
أمريكي لكل منشأة مستخدمين إلدارة المشروع. وعلى مستوى منشئات اإلنتاج للمستخدمين تتضمن التكاليف 

دوالر أمريكي لكل جھاز إطالق يعمل بالضغط المنخفض،  10,000الرأسمالية إعادة تھيئة المعدات القائمة (
دوالر أمريكي لشراء جھاز جديد)،  15,000دوالر أمريكي لكل جھاز إطالق يعمل بالضغط العالي و 15.000 و

دوالر أمريكي  1,300كيلوغرام و 500دوالر أمريكي) عندما يزيد االستھالك عن  3,000واالختبار والتجارب (
دوالر أمريكي لكل منھا) وحسبت  20,000عندما يقل االستھالك عن ذلك) وحزم أمان للبدائل القابلة لالشتعال (

 في المائة من التكاليف الرأسمالية. 10ى أساس الطوارىء غير المنظورة عل

طن متري  22.71وتتوقف التكاليف الرأسمالية لتحويل المنشئات المختلفة (التي يتباين استھالكھا بين  .57
طن متري) على التكنولوجيا المختارة. فبالنسبة لمنشئتين للتحويل الى السيكالوبنتان تتضمن ھذه العملية  64.80و

دروكربون ومحطات الخلط، واستبدال أجھزة إطالق الرغاوي حسب مقتضى الحال، والمعدات ذات إقامة مخزن للھي
الصلة بالسالمة، والتدريب، والتجارب ومراجعة السالمة. وبالنسبة للمنشئات التي يجري تحويلھا الى الماء أو 

ختبرات العامل والتدريب، الھيدروفلوروأورفان، تتضمن ھذه العملية نظم تسخين القوالب، وتجنب التفتيت وم
والتجارب، واالختبارات، وبالنسبة للمنشئات التي يجري تحويلھا الى فورمات الميثل أو الميثيالل، تتضمن ھذه 

 العملية حزم إعادة التھيئة ألجھزة إطالق الرغاوي ومعدات السالمة، والتدريب والتجارب واالختبارات. 

اس التكنولوجيا المختارة، وتكاليف مركبات خط األساس، وحسبت تكاليف التشغيل اإلضافية على أس .58
 1.39ومركبات البدائل، والزيادات في الكثافة حيثما تكون مطلوبة. وتقدر تكاليف التشغيل اإلضافية بما يتراوح بين 

ثيلن دوالر أمريكي لفورمات المي 6.41دوالر أمريكي لكل كيلوغرام بالنسبة للسيكلوبنتان، و 2.69دوالر أمريكي و
دوالر أمريكي لمركبات المواد الھيدروفلوروأورفان المخفضة، وبما يتراوح  8.94دوالر أمريكي للميثيالل و 6.00و

دوالرات أمريكية بالنسبة للماء. وبالنسبة للمنشئات غير الصغيرة ومتوسطة  7.00دوالرات أمريكية و 6.00بين 
 دوالرات أمريكية للكيلوغرام. 5.00ضافية أو تقل عن الحجم، تعادل األموال المطلوبة لتكاليف التشغيل اإل

 موجزا لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان: 6ويتضمن الجدول  .59

 : مجموع تكاليف تحويل قطاع رغاوي البوليوريثان6الجدول 

 المشروع
 التطبيقات

 التكنولوجيا
باألطنان 
 المترية

المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

تكاليف 
الرأسمالية 
 اإلضافية

اليف تك
التشغيل 
 اإلضافية

إجمالي التكلفة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

Ananda Metais 489,383 87,824 401,559 6.93 63.00 الھيدروكربون األلواح الممتدة 
Artico 267,633 119,133 148,500 2.62 23.83 ثاني أكسيد الكربون األلواح الممتدة 

Bulltrade نالھيدروفلوروكربو األلواح الممتدة-
1233zd 

27.50 3.03 132,000 137,500 269,500 

Cold-Air 193,680 127,684 66,000 2.81 25.54 فورمات الميثيل األلواح الممتدة 
IBF 180,340 114,340 66,000 2.52 22.90 فورمات الميثيل األلواح الممتدة 

Furgoes Ibipora 372,000 240,000 132,000 5.28 48.00 الھيدروفلوروأورفان األلواح الممتدة 
Isar 336,864 204,864 132,000 4.97 45.18 فورمات الميثيل األلواح الممتدة 

Niju 261,660 140,660 121,000 3.09 28.13 الھيدروفلوروأورفان الحافالت 
Poliumetka 270,415 164,815 105,600 3.63 32.96 فورمات الميثيل األلواح الممتدة 

Refrimate 505,500 192,000 313,500 4.22 38.40ثاني أكسيد الكربون األلواح الممتدة 
Sao Rafael 317,033 113,533 203,500 2.50 22.71ثاني أكسيد الكربون األلواح الممتدة 

Tecpur 153,146 72,846 80,300 1.43 13.00 فورمات الميثيل الكتل 
Therm Jet and 

Thermotelas 
  األلواح الممتدة

 )2لرش الرغاوي (
 449,463 317,463 132,000 6.99 63.50ثاني أكسيد الكربون

Gelopar Comm. ref. 1,237,608 174,270 1,063,339 7.13 64.80 الھيدروكربون 
 5,304,231 2,206,932 3,097,299 57.14 519.41  15المجموع

المشروعات المجمعة من خالل دار النظم
 445,300  445,300 12.37 112.42 ميثيلفورمات ال  األمونيا

 1,562,286 636,416 925,870    46المنشئات المستخدة لإلنتاج
 168,800  168,800 3.27 29.71 فورمات الميثيل  األريستون

 694,700 190,460 504,240    32المنشيئات المستخدة 
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 المشروع
 التطبيقات

 التكنولوجيا
باألطنان 
 المترية

المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

تكاليف 
الرأسمالية 
 اإلضافية

اليف تك
التشغيل 
 اإلضافية

إجمالي التكلفة 
(بالدوالر 
 األمريكي)

 لإلنتاج
Basf  41,000  41,000 3.02 27.45 الھيدروفلوروأورفان 

 304,719 245,319 59,400    8 المنشئات المستخدة لإلنتاج
Comfibras  159,300  159,300 0.84 7.60 الھيدروفلوروأورفان 

 324,183 67,553 256,630    12المنشئات المستخدة لإلنتاج
 44,000  44,000 12.88 117.12 الھيدروفلوروأورفان المنشئات المستخدة لإلنتاج

 1,149,148 1,046,848 102,300    11 ات المستخدة لإلنتاجالمنشئ
Ecoblaster  324,700  324,700 8.91 81.00 فورمات الميثيل 

 1,240,867 519,377 721,490    40المنشئات المستخدة لإلنتاج
Flexivel  168,300  168,300 8.23 74.83 الھيدروفلوروأورفان 

 1,135,333 668,833 466,500    260المنشئات المستخدة لإلنتاج
Mcassab  159,300  159,300 7.10 64.50 غاز ثاني أكسيد الكربون 

 723,695 500,065 223,630    24المنشئات المستخدة لإلنتاج
Polysystem  335,200  335,200 13.09 119.00 فورمات الميثيل 

 1,525,336 763,036 762,300    47المنشئات المستخدة لإلنتاج
 140,300  140,300 4.06 36.88 غاز ثاني أكسيد الكربون  مشروع البوليوريثان

 356,758 285,918 70,840    16المنشئات المستخدة لإلنتاج
Purcom  206,600  206,600 15.03 136.60 فورمات الميثيل 

المنشئات المستخدمة 
 لإلنتاج

90    1,730,960 839,382 2,570,342 

Shimtek  146,300  146,300 1.83 16.67 الھيدروفلوروأورفان 
المنشئات المستخدمة 

 لإلنتاج
13    72,710 149,013 221,723 

Univar  117,000  117,000 24.63 223.90 الميثيالل 
المنشئات المستخدمة 

 لإلنتاج
84    1,726,230 1,342,658 3,068,888 

Utech    +فورمات الميثيل
 روفلوروأورفانالھيد

14.20 0.95 140,300  140,300 

المنشئات المستخدمة 
 لإلنتاج

22    76,890 184,344 261,234 

 17,735,314 7,439,224 10,296,090 116.20 1,061.88  705المجموع
آخرى

 325,820     مشروع إيضاحي عن الحقن المعان بتفريغ الھواء
 100,000     النشر والمعلومات

 23,465,364    مجموع الكليال
 16,767,533    األموال المطلوبة للصندوق متعدد األطراف

 
مليون  23وتزيد التكاليف اإلضافية التقديرية للمشروعات االستثمارية في قطاع رغاوي البوليوريثان عن  .60

دوالرا أمريكيا  16,767,533مبلغ ، يطلب اليوئنديبي 50/74دوالر أمريكي إالّ أنه إعماال للمعيار المحدد في المقرر 
 دوالر أمريكي للكيلوغرام. 10.39بمردودية تكاليف تبلغ 

- طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 57.45وعالوة على ذلك، ستزال كمية تبلغ  .61
أن جميعھا تقريبا  ب تستخدمھا المنشئات غير المؤھلة دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف بالنظر الى141

 يعتمد على دور النظم.

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء

تتضمن المرحلة الثانية أيضا المساعدة لتمويل منشئات تصنيع تكييف الھواء المؤھلة ومنشئات تصنيع التبريد  .62
ئل التي تحتوي ومخاطر تحويل البدا 22-التجاري لتالفي نمو الطلب في المستقبل على الھيدروكلوروفلوروكربون

 على قدرات عالية لالحترار العالمي.
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طن بقدرات استنفاد األوزون) من  44.11طن متري ( 802.04وسيزيل المشروع  .63
 على النحو التالي: 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع تصنيع التبريد التجاري

طن بقدرات   3.85مشروع الدعم التقني للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وموردي المكونات ( )أ (
أطنان  10منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم تستھلك أقل من  33ھناك من بين  استنفاد األوزون)

منشأة تتولى تصنيع أجھزة التبريد التجاري بأكملھا وتشحن  20مترية سنويا، سيقدم الدعم لعدد 
لمساعدات التقنية غازات التبريد في مصانعھا الخاصة، بتقديم الحد األدنى من المعدات الالزمة وا

وثاني  R-600a و 290- للعمل بالبدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي (الھيدروكربون
أكسيد الكربون. والمواد الھيدروفلوروأورفان أو خالئط من المواد الھيدروفلوروأوروفان والمواد 

 الھيدروفلوروكربون)؛

تحويل ثالث طن بقدرات اسننفاد األوزون):  3.22المشروع الجماعي للمنشئات المتوسطة الحجم ( )ب (
 Industria e Commercio Chopeiras Riberao Memo Ltda, Freeart)منشئات (

Seral Brasil Metalurgica Ltda, and Aquagel Refrigeracao Ltds تستھلك ما بين (
ة على االحترار الى البدائل المنخفضة القدر 22-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 35و 10

والمواد الھيدروفلوروأورفان أو خالئط المواد   R-600a و 290-العالمي (الھيدروكربون
 الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية)؛

طن بقدرات  8.67المشروعات الفردية مع مصنعي التبريد التجاري لقطاع متاجر السوبر ماركت ( )ج (
طنا  35) يستھلكان أكثر من Plotter Rackو  Eletrofrioمنشئتين ( تحويل استنفاد األوزون).

بما في ذلك عملية إيضاحية عن  290-الى الھيدروكربون 22-متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون
 التكنولوجيا الجديدة المطبقة في قطاع متاجر السوبر ماركت؛

الى  50,000ساعدات التقنية لتطوير المنتجات (وتتضمن عملية تحويالت غازات التبريد القابلة لالشتعال الم .64
 )،لكل منشأة  دوالر أمريكي 75،000إلى  50،000التبريد ( مع حزم التعاملدوالر أمريكي لكل منشأة)،  100,000

دوالر أمريكي لكل منشأة). وتضمن مشروعان فرديان أيضا عملية إيضاحية   25,000الى  10,000وتدابير سالمة (
دوالر أمريكي، ووحدة االسترجاع  200,000في أحد متاجر السوبر ماركت ( 290-ھيدروكربونالستخدامات ال

دوالر أمريكي). ولم  100,000دوالر أمريكي)، والمساعدات التقنية ( 25,000واإلصالح ذات القدرة العالية (
غرام ومردودية تكاليف دوالر أمريكي للكيلو 3.80تحسب تكاليف التشغيل اإلضافية إالّ في المشروع الجماعي (

 موجزا ألنشطة القطاع. 7دوالر أمريكي للكيلوغرام. ويتضمن الجدول  11.15المشروع تبلغ 

 : األنشطة في قطاع تصنيع التبريد التجاري7الجدول 

 المشروع
عدد 

 المنشئات

األموال المطلوبة  22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 (بالدوالرات األمريكية)

 طن متري
طن بقدرات 
استنفاد األوزون

 1,520,000 3.85 70.00 33 الدعم التقني للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 635,332 3.22 58.64 3 مشروع جماعي للمنشئات المتوسطة الحجم

 1,035,000 8.67 157.60 2 مشروع فردي
 3,190,332 15.74 286.24 38 المجموع

 
 اءنظام تصنيع أجھزة تكييف الھو

لالستعاضة عن  2018تتضمن المرحلة الثانية تحويل الثالث منشئات التالية لتصنيع أجھزة تكييف الھواء في  .65
ببدائل منخفضة القدرة على  22-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 28.37استخدام 

أو خالئط من الھيدروفلوروكربون  32-كربونالھيدروفلورو 290- االحترار العالمي تتحدد فيما بعد (الھيدروكربون
 والھيدروفلوروأورفان):
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وحدة  167,735: منشأة مملوكة برازيليا. وسيحول المشروع خطين للتصنيع عبارة عن Elguin )أ (
تكييف ھواء النافذة والمقسمة للعمل بغازات تبريد قابلة لالشتعال بما في ذلك خط إنتاج مبادل 

 الحرارة؛

وحدة تكييف  150,000كة صينيا. وسوف يحول المشروع خط تصنيع بطاقة : منشأة مملو Gree )ب (
بتو/ ساعة) للعمل بغازات تبريد قابلة لالشتعال. وليس لديھا  28,000الى  7,000ھواء مقسمة (

 خط إلنتاج مبادالت الحرارة؛

ر). في المائة ألمريكا الشمالية (كاريي 49في المائة ملكية صينية (ميديا) و Climazon  :51 )ج (
وحدة من وحدات تكييف ھواءالنافذة للعمل بغازات تبريد  270,000وسيحول المشروع خط تصنيع 

قابلة لالشتعال بما في ذلك خط إنتاج مبادالت الحرارة. ولدى المنشأة خمسة خطوط إنتاج أخرى 
 ).2007سبتمبر/ أيلول  21غير مؤھلة للتحويل حيث أنھا أنشئت بعد تاريخ القطع (

تحويل الى غازات تبريد قابلة لالشتعال المساعدات القتية لتعديل المنتجات وتصميم المصنع ويتضمن ال .66
دوالر أمريكي) حزم مناولة غازات  1,500,000دوالر أمريكي)، تعديل خط إنتاج مبادالت الحرارة ( 50,000(

دوالر  200,000كي ودوالر أمري 75,000دوالر أمريكي لكل خط) وتدابير السالمة (بين  200,000التبريد (
 75,000دوالر أمريكي للخط الواحد)، وأوعية وأنابيب التبريد ( 25,000أمريكي للخط الواحد) تجميع التعديالت (

دوالر  100,000دوالر أمريكي الى  4,000دوالر أمريكي للمنشأة الواحدة)، تعديل أداء منطقة االختبارات (
دوالر  6.30الر أمريكي).وتم حساب تكاليف التشغيل اإلضافية بقيمة دو 50,000أمريكي) ومنح شھادات االعتماد (

 8دوالر أمريكي للكيلوغرام. ويتضمن الجدول  14.74أمريكي للكيلوغرام الواحد ومردودية تكاليف المشروع قيمتھا 
 موجزا ألنشطة القطاع.

  في قطاع الصناعات التحويلية يةمشاريع االستثمارال. 8الجدول 
 

 تكلفة رأس المال 22- ھالك الھيدروكلوروفلوروكربوناست المشروع
 (بالدوالر األمريكي)

 كاليف التشغيل
 (بالدوالر األمريكي)

  ألموال المطلوبةا
 (بالدوالر األمريكي)

 طن متري
طن بقدرات استنفاد 

 األوزون
Climazon * 192.00 10.56 2,343,000 1,209,600 1,811,826 

Elguin 169.09 9.30 2,809,400 1,065,330 3,874,699 
Gree 154.70 8.51 940,500 974,610 1,915,110 

Total 515.79 28.37 6,092,900 3,249,540 7,601,635 
 .5في المائة مملكة لبلدان المادة  51 *
 

دوالر  1,028,000وعالوة على األنشطة في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء، طلب مبلغ  .67
صد المشروع تشمل مدير المشروع المحلي وخبراء وطنيين وخبراء دوليين ومساعد واحد وسفريات أمريكي لر

 محلية واجتماعات تنسيق دولية.

الذي تستھلكه المنشئات غير المملوكة لبلدان المادة  22-ونتيجة للجزء الكبير من الھيدروكلوروفلوروكربون .68
من خالل التحويل  22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، ترى حكومة البرازيل أن بالوسع تحقيق خفض في 5

الطوعي لھذه المؤسسات وھو األمر الذي سيكون ممكنا في حالة تحديد حصص استيراد أكثر تقييدا 
 . 22-للھيدروكلوروفلوروكربون

 األنشطة في قطاع خدمة التبريد

لى الھيدروكلوروفلوروكربون الھدف من ھذا المكون ھو إنشاء وتحسين طاقة قطاع الخدمة للمحافظة ع .69
العامل من خالل خفض تسربات غازات التبريد خالل عمليات التركيب والصيانة والتشغيل ذات الصلة بأجھزة التبريد 
التجاري وتكييف الھواء، ولتطبيق االستخدام اآلمن والكفء لغازات التبريد البديلة المنخفضة القدرة على االحترار 

طاع تكييف الھواء المنزلي (أجھزة تكييف الھواء الصغيرة)، وقطاع التبريد التجاري (نظم العالمي. وسوف يعالج ق
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من خفض معدل  22- تكييف الھواء والتبريد الكبيرة للمنشئات التجارية). ويتوقع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 اع الخدمة:في المائة. وفيما يلي األھداف النوعية لألنشطة في قط 70التسرب المتوسط بنحو 

من فنيي التبريد على أقل الممارسات للنھوض  9,000إنشاء وتحسين القدرات المؤسسية لتدريب  )أ (
 في أجھزة تكييف الھواء والتبريد التجاري؛ 22- باحتواء الھيدروكلوروفلوروكربون

زيادة توعية قطاع الخدمة من خالل الترويج ألفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيات البديلة  )ب (
 لخالية من  المواد المستنفدة لألووزن والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي؛ا

لخفض الطلب  22- تعزيز عمليات جمع وإعادة تدوير وإعادة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون )ج (
الجديد، والتمكين من إعادة استخدام  22-على الھيدروكلوروفلوروكربون

ھاية عمره االقتصادي المفيد ومن ثم تالفي االستبدال الھيدروكلوروفلوروكربون القائم حتى ن
 المتوقع؛

من فنيي التبريد والميكانيكية على أفضل الممارسات ذات  1,000إنشاء قدرات مؤسسية لتدريب  )د (
الصلة باالستخدام اآلمن والكفء للبدائل الخالية من المواد المستنفدة لألوزون، والمنخفض القدرة 

القابلة لالشتعال (المواد الھيدروكربون) والسمية (األمونيا) أو التدبير فائقة على االحترار العالمي و
الحرجة (ثاني أكسيد الكربون في أجھزة تكييف الھواء والتبريد التجاري بما في ذلك إنشاء مركزين 
تجريبيين للتدريب على استخدام سلسلة من ثاني أكسيد الكربون/ الھيدروكربون في تركيبات التبريد 

 لتجاري.ا

 22-طن بقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 100سوف يزيل مكون قطاع خدمة التبريد  .70
 دوالر أمريكي للكيلوغرام. 4.8دوالرا أمريكيا وبمردودية تكاليف تبلغ  8,727,264بتكلفة إجمالية تبلغ 

 التنفيذ والرصد

بيعية المتجددة تنسيق األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية ستتولى وزارة البيئة ووزارة البيئة والموارد الط .71
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.وسوف تواصل وحدة التنفيذ والرصد التي أنشئت لخطة إزالة 

ومة الكلوروفلوروكربون، والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مساعدة الحك
بالخبرات التقنية واألنشطة اإلدارية والتنظيمية والتشغيلية، وتضطلع باألعمال الميدانية المطلوبة لتنفيذ األنشطة في 

 دوالر أمريكي. 2,605,000إطار المرحلة الثانية. ويبلغ مجموع األموال المطلوبة لوحدة التنفيذ والرصد 

 ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدار

تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشطة المقترحة للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .72
دوالرا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة).  40,039,764التي ستمول من خالل الصندوق المتعدد األطراف 

دوالر  8.45طن بقدرات استنفاد األوزون بمردودية تكاليف إجمالية تبلغ  375.28ألنشطة عن إزالة وسوف تسفر ا
 تفاصيل األنشطة وتفاصيل التكاليف. 9أمريكي للكيلوغرام. ويتضمن الجدول 
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 برازيل: التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لل9الجدول 
 المادة التطبيق القطاع

 طن متري
طن بقدرات 
 استنفاد األوزون

CE ألموال المطلوبةا  
 (بالدوالر األمريكي)

 120,000 4.49 1.50 26.70 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اإلجراءات التنظيمية جميع القطاعات

 - - 52.80 480.04 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 120,000  54.30 506.74 راءات التنظيميةالمجموع الفرعي لإلج

إجراءات تنظيمية تحويل  رغاوي البوليوريثان
 705منشأة فردية و 14

 منشئات إنتاجية

 16,341,713 10.40 171.61 1,560.13 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.61 11.09 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 325,820 15.93 2.25 20.45 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون وصف المشروع

 100,000 4.58 2.40 21.82 نشر المعلومات

 16,767,533 10.39 176.87 1,613.49  المجموع الفرعي لرغاوي البوليوريثان

تصنيع معدات التبريد 
 وتكييف الھواء

 3,190,332 11.15 15.74 286.24 22-الھيدروكلوروفلوروكربون التبريد التجاري

ھزة تكييف تصنيع أج
 الھواء

 7,601,635 14.74 28.37 515.79 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,028,000    22-الھيدروكلوروفلوروكربون الرصد

 11,819,967 14.74 44.11 802.04  المجموع الفرعي لمعدات التبريد وتكييف الھواء

 8,727,264 4.80 100.00 1,818.18 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خدمة التبريد وتكييف الھواء

 8,727,264 4.80 100.00 1,818.18  المجموع الفرعي لخدمة التبريد وتكييف الھواء

 2,605,000 - - - جميع المواد التنفيذ والرصد جميع القطاعات

 40,039,764 8.45 375.28 4,740.45  مجموع المرحلة الثانية

 

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

ت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل في استعرض .73
ضوء المرحلة األولى، والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المعايير لتمويل إزالة 

)، وخطة عمل 74/50ھذه الخطط (المقرر الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من 
  .2017- 2015الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  االستراتيجية للمرحلة الثانية

في المائة  35تلتزمت حكومة البرازيل في المرحلة الثانية بخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  .74
 331.8المائة، ستحتاج المرحلة الثانية إلى خفض  في 35. ولتحقيق الخفض بنسبة 2020من خط األساس بحلول عام 

ً من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون ( في المائة من خط األساس) استنادا إلى االلتزام  25طنا
ً من قدرات استنفاد األوزون ( 244.22في المائة بموجب المرحلة األولى، أو  10بخفض بنسبة  في المائة  18.4طنا

طناً من  220.3خط األساس) استنادا إلى تخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون الممولة في إطار المرحلة األولى (من 
 في المائة من خط األساس). 16.6قدرات استنفاد األوزون أو 

ً من قدرات استنفاد األوزون للھيدروكلوروفلوروكربون  375.28وتقترح المرحلة الثانية أنشطة إلزالة  .75 طنا
اع رغاوي البوليوريثان، وقطاعي تصنيع التبريد التجاري وتكييف الھواء، وقطاع خدمة التبريد. وبعد في قط

استعراض التقديم والمناقشات مع يوئنديبي بشأن الحاجة إلى إدراج كل قطاع، اقترحت األمانة النھج البديل التالي 
خطة إدارة إزالة المواد  للمرحلة الثانية في ضوء األنشطة المدرجة في المرحلة األولى من

الھيدروكلوروفلوروكربونية، واألثر على البيئة بما في ذلك األثر على المناخ المرتبط بأنشطة اإلزالة والسياسات 
 والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف.
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 ب141- القطاعات التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

ب، المستخدم حاليا في إنتاج رغاوي البوليوريثان، في كسح 141-ربوناإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروك .76
طن من  32.13طن من قدرات استنفاد األوزون)، وكمذيبات (المقدر بكمية  19.82دوائر التبريد (المقدر بكمية 

 ب من حيث القابلية لالنبعاث أثناء141-قدرات استنفاد األوزون). ونظرا لطبيعة الھيدروكلوروفلوروكربون
ممارسات الكسح، ينبغي أن تنفذ أنشطة اإلزالة لمعالجة ھذا االستھالك فورا بعد الموافقة على المرحلة الثانية من خطة 

ب المستخدم 141-إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ع الرغاوي المدرجة في المرحلة األولى، يمكن تحديد الحصص في قطاع الرغاوي بسبب التنفيذ الناجح لخطة قطا

ب التي يتم 141-ب تمشيا مع كميات الھيدروكلوروفلوروكربون141-السنوية الستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
ب في قطاع المذيبات في نھاية المرحلة 141-تخفيضھا. ويمكن تنفيذ األنشطة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

. وفي نھاية المرحلة الثانية، ستتمكن حكومة البرازيل من فرض حظر على واردات 2018، أي عام الثانية
ب السائب وعلى الواردات والصادرات من البوليوالت سابقة الخلط التي تحتوي 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب.141-على الھيدروكلوروفلوروكربون

ئنديبي إلى أن حكومة البرازيل ليست في وضع يسمح لھا في ولدى النظر في النھج البديل أعاله، أشار يو .77
ب لكسح دوائر التبريد أو إدراج أي خفض أطنان 141-الوقت الحالي بااللتزام بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

البلد. إضافية في المرحلة الثانية، إذ أن ھذا النھج لم يتم مناقشته أو االتفاق عليه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في 
غير أن أنشطة تدريب الفنيين، بما في ذلك نظم الكسح والنظم البديلة، تم إدراجھا في إطار مكون قطاع الخدمة في 
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار اليوئنديبي أيضا إلى أن إزالة 

ات لم يدرج في المرحلة الثانية بسبب عدم وجود بدائل مجدية من ب في قطاع المذيب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب 141- حيث التكلفة لھذه التطبيقات في السوق المحلي. ولذلك، سيتم معالجة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستخدم للكسح وللمذيبات أثناء المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 طاع تصنيع معدات تكييف الھواءق

فيما يتعلق بمكون تصنيع معدات تكييف الھواء، أعربت األمانة عن قلقھا إزاء حقيقة أن المصنّعين الثالثة  .78
المحليين (ثلث االستھالك) سيلتزمون بالتحول إلى تكنولوجيا ذات إمكانية منخفضة لالحترار العالمي لم يتم بعد 

أ)، أو اختبارھا في البلد، بينما ستتمكن المؤسسات غير 290-أو الھيدروكربون 32- كربوناختيارھا (إما الھيدروفلورو
إذا رغبت).  2020المؤھلة (ثلثي االستھالك) من التحول إلى أي تكنولوجيا بأنفسھا متى شاءت (مثال، بعد عام 

غازات تبريد قابلة لالشتعال،  وعالوة على ذلك، ونظرا ألن التكنولوجيات البديلة التي يتم النظر فيھا تستند إلى
سيتطلب ذلك إدخال معايير، ومدونات ممارسات وتدريب لفنيي الخدمة. ومن المحتمل أن يضع مثل ھذا السيناريو 

 المؤسسات المحلية في وضع تنافسي أصعب.

ى وبناء عليه، اقترحت األمانة أن استراتيجية للقطاع بأكمله يمكن تفصيلھا على نحو أكبر، بالنظر إل .79
التكنولوجيات البديلة التي اقترحتھا المؤسسات المحلية مقابل تلك التي يمكن إدخالھا من جانب المؤسسات المملوكة من 

؛ وتحديد تاريخ إلزامي يطلب إلى جميع المؤسسات عنده أن توقف استخدام كل 5البلدان غير العاملة بموجب المادة 
؛ 22-ت واستيراد المعدات التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربونلتصنيع المعدا 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

وتحديد الشروط التنظيمية والتدريبية التي تسمح بإدخال معدات تكييف الھواء تستخدم غازات تبريد قابلة لالشتعال، 
 في السوق المحلي. وسيسمح ھذا النھج بتحول مستدام على نحو أكبر للمؤسسات المحلية.

وفقا للتخفيضات  22-نظر في الخفض التدريجي لحصص استيراد الھيدروكلوروفلوروكربونواقترح أيضا ال .80
في قطاع تصنيع معدات تكييف الھواء من جانب مؤسسات  22- المتوقعة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طاع تصنيع طن من قدرات استنفاد األوزون المستھلكة في ق 133.3مؤھلة وغير مؤھلة. وسينتج عن ذلك إزالة 
معدات تكييف الھواء من المؤسسات المؤھلة وغير المؤھلة. ومن شأن خفض حصص استيراد 

 مع األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة أن يساعد على زيادة الرقابة في ذلك القطاع. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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صنّعين غير المؤھلين بدئوا بالفعل في ولدى النظر في النھج البديل المذكور أعاله، أشار يوئنديبي إلى أن الم .81
ألف) نتيجة الرتفاع أسعار 410-التحول إلى تكنولوجيات ذات إمكانية عالية لالحترار العالمي (الھيدروفلوروكربون

. وسيبدأ تحول مصنّعين معدات تكييف الھواء المؤھلين 2020، وسيتم تحولھا قبل عام 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ً ومستعدون لقفزة فق 2018في عام  ط، وسيكونون مدركين تماما بأن المواد الھيدروفلوروكربونية تمثل حالً مؤقتا

كبيرة إلى اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي، خصوصا ألن لديھم إمكانية تسويق ھذه البدائل على أنھا أكثر كفاءة 
ألف. وحتى مع 410- و الھيدروفلوروكربونأ 22- للطاقة بالمقارنة إلى تكنولوجيات الھيدروكلوروفلوروكربون

التكنولوجيات البديلة المقترحة التي لم يتم اختبارھا في البلد، فإن مقر اثنين من ثالثة مؤسسات مؤھلة موجودة في 
الصين (مع ملكية صينية جزئية أو كلية) تتوافر التكنولوجيا لديھا بالفعل. والمؤسسة الثالثة تستورد أيضا جزءا من 

ھا من موّرد في الصين تتوافر أيضا لديه التكنولوجيا. وبينما تفضل حكومة البرازيل اإلبقاء على األنشطة مكونات
لقطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء في المرحلة الثانية، فھي ليست في وضع يسمح لھا بخفض أطنان 

 إضافية، إذ أنھا لم تناقش أو يتفق عليھا مع أصحاب المصلحة.

 خدمة التبريدقطاع 

نظرا للعدد الكبير من األنشطة في قطاعات التصنيع المدرجة في المرحلة الثانية مع إزالة المواد  .82
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بھا، اقترحت األمانة النظر في خفض مكون قطاع خدمة التبريد وإدراج إزالة 

 زء منه.ب المستخدم لنظم الكسح كج141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وشرح اليوئنديبي أن استراتيجية قطاع الخدمة تحتوي على أنشطة التدريب على االستخدام اآلمن والفعال  .83
لبدائل غازات التبريد ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي، التي كانت حيوية إلدخال التكنولوجيات الجديدة في 

ستخدم غازات تبريد قابلة لالشتعال من المؤسسات المحولة. السوق المحلي، خصوصا معدات تكييف الھواء التي ت
ومن شأن تقليل ھذا المكون إلى أدنى حد أن يتعارض مع إدخال التكنولوجيات الجديدة واعتمادھا في الوقت المناسب 

يير التي من جانب السوق المحلي. ويتطلب األمر أيضا إجراء مناقشات مع لجنة المعايير الوطنية للسماح بإدخال المعا
 تستخدم في الوقت الحالي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

 خالصة النھج البديل

نظرا لموقف حكومة البرازيل، كما شرحه اليوئنديبي، استعرضت األمانة ھذا المقترح على النحو الذي تم  .84
 تقديمه. وكانت تعليقات األمانة ما يلي أدناه:

 لمرحلة األولىالتواريخ المحتلمة في تنفيذ ا

مؤسسة للبوليوريثان ما زالت تجري التحول في  300نظرا ألن مؤسستين وبيت نظم واحد وما يقرب من  .85
المرحلة األولى، أعربت األمانة عن قلقھا بأن إضافة المجموعة الكبيرة من األنشطة المقترحة للمرحلة الثانية عند ھذه 

نجاز المرحلة األولى. وشرح اليوئنديبي أن وقت تقديم المرحلة الثانية النقطة يمكن أن ينشئ مزيدا من التأخيرات في إ
تم تقييمه بعناية. وحيث أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعمل في نفس الوقت في مختلف تطبيقات 

التي بدأت في إطار رغاوي البوليوريثان، فإن التمويل اإلضافي من المرحلة الثانية سيسمح لھا باالنتھاء من تحوالتھا 
المرحلة األولى. وستستند ترتيبات التنفيذ للمرحلة الثانية إلى الھيكل المبني خالل المرحلة األولى، الذي سيضمن بداية 
فورية لألنشطة. وستركز أول سنتين على المؤسسات الفردية، بينما سيبدأ معظم التحوالت للمستخدمين في إطار 

 بينما تكون التحوالت قد أنجزت في إطار المرحلة األولى. 2018المرحلة الثانية في عام 

  المسائل التقنية ومسائل التكاليف المتصلة بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان

 المؤسسات في قطاع رغاوي البوليوريثان

(المرحلة األولى) وعام  2009الحظت األمانة أن عدد مؤسسات رغاوي البوليوريثان المحددة تغير بين عام  .86
. وشرح اليوئنديبي أن ذلك يرجع إلى أن المرحلة األولى 10(المرحلة الثانية)، على النحو المبين في الجدول  2013
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تضمنت فقط دراسة استقصائية تصاعدية مفصلة للتطبيقات التي تمت معالجتھا (رغاوي ذات أديم مندمج، ورغاوي 
ستقصائية تنازلية مفصلة في المرحلة الثانية لجميع مرنة مصبوبة، وبعض الرغاوي الجاسئة)، بينما أجريت دراسة ا

التطبيقات المتبقية غير المشمولة في إطار المرحلة األولى (أي األلواح غير المتواصلة، والتبريد التجاري، ورغاوي 
تقدم العلب، واالستخدامات األخرى لرغاوي البوليوريثان الجاسئة). وأكد اليوئنديبي من جديد أن البيانات الحالية 

صورة أكثر شموال لقطاع الرغاوي وأشار إلى أنه بالرغم من تحديد مؤسسات أكثر فإن االستھالك الشامل 
 للھيدروكلوروفلوروكربون قد انخفض.

  2013وعام  2013: مؤسسات رغاوي البوليوريثان المحددة في عام 10الجدول 
  وروكربون استهالك الهيدروكلوروفل  قطاع رغاوي البوليوريثان في البرازيل

 2009في عام 

  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 
 2013في عام 

أطنان من قدرات  عدد المؤسسات
 استنفاد األوزون

أطنان من قدرات  عدد المؤسسات
 استنفاد األوزون

يساوي أو يزيد على 
 طن متري 20

 71.39 59298.7019 المؤهل

 38.50 2201.204 غير المؤهل

ي لغير المؤسسات الصغيرة المجموع الفرع
 والمتوسطة الحجم

61499.9023 109.89 

 116.81 674120.201,246 المؤهل طن متري 20أقل من 

 18.95 278 غير المؤهل

المجموع الفرعي للمؤسسات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم

674120.201,524 135.76 

 245.65 1,547*735620.10 المجموع

  مؤسسة تمت مساعدتھا بالفعل في إطار المرحلة األولى. 400ذه القيمة حوالي *  ال تتضمن ھ
 

والحظت األمانة أن االستھالك انخفض في غير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وانخفض بشكل  .87
طن متري من  1829.40طفيف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبصفة خاصة، فإن الكمية البالغة 

من جانب  2009طن من قدرات استنفاد األوزون) المستھلكة في عام  201.2ب (141-كلوروفلوروكربونالھيدرو
مؤسستين غير مؤھلتين في قطاع التبريد المحلي قد أزيلت بدرجة كبيرة خالل المرحلة األولى. ونظرا ألن ھذا 

ستھالك المؤھل المتبقي. وشدد االستھالك لم يكن مخططا لإلزالة خالل المرحلة األولى، فلم يتم خصمه من اال
اليوئنديبي على أن إعادة التحول للمؤسسات غير المؤھلة من خالل الشروط القانونية (حظر استخدام 

ب في قطاع الرغاوي بحلول تاريخ معين) ھو جزء من المرحلة الثانية وأن أي 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 لھا، حسب المبادئ التوجيھية الموجودة.قدرات تنشأ بعد التاريخ النھائي لن يتم تموي

 أھلية المستخدمين

قدم يوئنديبي مقترحات مشروعات تفصيلية تشمل األسماء ومعدات خط األساس واستھالك المستخدمين الذين  .88
يتم مساعدتھم في إطار المرحلة الثانية من خالل بيوت النظم. والحظت األمانة أن بعض المستخدمين ممن طلبت 

ھم كانوا يتلقون المساعدة بالفعل في إطار المرحلة األولى، أو كانوا مدرجين في أكثر من مشروع لبيوت المساعدة ل
النظم. وشرح اليوئنديبي أن المستخدم يمكن أن يخدمه أكثر من بيت نظم واحد، ولكن المساعدة من الصندوق المتعدد 

الرغم من أن الكثير من المؤسسات لھا أسماء األطراف تقدم من خالل بيت نظم واحد فقط. وفي بعض الحاالت وب
مشابھة، فھي مؤسسات مختلفة في حقيقة األمر، ويمكن مشاھدة ذلك من رقم تسجيل الشركة دافعة الضريبة. وفي 
ً مختلفة من الرغاوي في مختلف القطاعات  بعض الحاالت األخرى، يمكن أن ينتج المستخدمون النھائيين أنواعا
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ونوا جزءا من المرحلة األولى أو المرحلة الثانية. وشدد اليوئنديبي على أن المعدات واستھالك الفرعية ويمكن أن يك
 ب فقط غير المدرجين في المرحلة األولى تم إدراجھم في مقترح المرحلة الثانية.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

التحضيرية، ترى األمانة من ومع االعتراف بصعوبة جمع البيانات من المؤسسات الصغيرة جدا في المرحلة  .89
المھم أن يكون لديھا جرد واضح للمؤسسات التي تتلقي المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف، خصوصا عندما 
تكون مؤسسات مساعدة في المرحلة األولى والمرحلة الثانية ومؤسسات مع أسماء مشابھة جدا. ومن أجل معالجة ھذه 

(ج) من االتفاق 7م القيام به خالل المرحلة األولى وعلى النحو المنعكس في الفقرة الشواغل، اقترحت األمانة، كما ت
بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية، أن يقدم اليوئنديبي لكل شريحة تقريراً عن التحقق من أھلية المستخدمين الذين 

ي تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد يتلقون المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف في البرازيل، مع إدراجھم ف
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات إلى اللجنة التنفيذية. ووافق اليوئنديبي على االستمرار 
في تحديث القائمة مع ضمان أن التمويل سيقدم فقط إلى المؤسسات وخطوط اإلنتاج المؤھلة. وسيعاد إلى الصندوق 

 طة بالمؤسسات التي وجد أنھا غير مؤھلة للتمويل.األموال المرتب

 )74/20إمدادات البدائل المختارة (المقرر 

، طلبت األمانة، بالنسبة للتكنولوجيات المختارة والتي لم تدخل بعد خالل المرحلة 74/20تمشيا مع المقرر  .90
 إمدادات توفير سيتم ومتى كيف عن الموّردين تفصيلية من معلومات)، zd1233-األولى (مثال، الھيدروفلورو أوليفين

، عندما يتوقع 2018. وشرح اليوئنديبي أن معظم المستخدمين سيتم تحولھم في عام للبلد المتاحة التكنولوجيا من كافية
أن الكميات التجارية من المواد الھيدروفلورو أوليفينية ينبغي أن تتوافر بالكامل في البرازيل. وتم استشارة ممثلي 

الموردة التي تطور وتنتج المواد الھيدروفلورو أوليفينية وأفادوا جميعا بتقديم عينات إلى المستخدمين الشركات 
المحتملين لغرض االختبار، بما فيھم بيوت النظم. وذكر أحد الموردين أنه نظرا لسوقھم البرازيلي المتوقع، سيكونون 

 .2015ن ھذا السوق على نطاق تجاري في عام في المائة م 50بالفعل في وضع يسمح لھم بتوريد ما نسبته 

 تحويالت المرحلة الثانية

نظرا للتدليل بوضوح على أن جميع المؤسسات المؤھلة المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  .91
قرر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتحول إلى تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة لالحترار العالمي، وفقا للم

 ) فھي مؤھلة للتمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤھلة.1(ب)(74/50

 مشروع تدليلي في قطاع رغاوي البوليوريثان

تضمنت المرحلة الثانية مشروع تدليلي عن إنتاج األلواح بالحقن بمساعدة التفريغ. وفي االجتماع الرابع  .92
روع تدليلي مشابه في جنوب أفريقيا، الذي يتم النظر فيه في والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على أموال لتحضير مش

. ولذلك، اتفق مع اليوئنديبي أن مشروع التدليل ينبغي حذفه من 72/40االجتماع الخامس والسبعين كجزء من المقرر 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل.

 التكاليف اإلضافية

الية اإلضافية في مقترح رغاوي البوليوريثان المقدم في إطار المرحلة الثانية متسقة كانت التكاليف الرأسم .93
عامة من حيث التكاليف مع األنشطة الموافق عليھا للقطاع في إطار المرحلة األولى. وناقشت األمانة واليوئنديبي 

 ندما دعت الضرورة إلى ذلك.بالتفصيل بنودا محددة كان فيھا اختالفات، واستخدمت الموافقة السابقة كمرجع ع

وعند وقت االنتھاء من إعداد ھذه الوثيقة، كانت المناقشات بين األمانة واليوئنديبي ما زالت جارية بشأن  .94
التكاليف اإلضافية. وشملت التكاليف الرأسمالية التي كانت قيد المناقشة ما يلي: بالنسبة لبيوت النظم، وتطوير الصيغ، 

ادة لالنفجار ومعدات سالمة في الحاالت التي تكون فيھا التكنولوجيا المختارة غير قابلة والحاجة إلى خزانات مض
لالشتعال، وتكلفة معدات االختبار المعملي. وبالنسبة للمستخدمين، شراء معدات توزيع ذات ضغط منخفض 

سبة للمشروعات اإلفرادية، للمستخدمين الذين ال يوجد لديھم معدات خط أساس، وتكاليف االختبارات والتجارب. وبالن
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، والطلب لنظم التدفئة المصبوبة k-خزن الھيدروكربون ومحطات الخلط السابق، والحاجة إلى معدات الختبار عامل
في حالة خفض صيغ الھيدروفلورو أوليفين، وتكاليف التشغيل للمؤسسات التي تتحول إلى فورمات الميثيل، والمواد 

 كلوبنتان. وستقدم األمانة تقريرا عن نتائج المناقشة قبل االجتماع الخامس والسبعين.الھيدروفلورو أوليفينية والسي
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  المسائل التقنية ومسائل التكاليف المتصلة بقطاعي تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء

 اختيار التكنولوجيا

تثمارية المدرجة. وعالوة أثارت األمانة مسألة أن التكنولوجية لم يتم اختيارھا بعد لمعظم المشروعات االس .95
وثاني أكسيد الكربون، والھيدروفلورو أوليفين،  R-600و R-290على ذلك، فإن التكنولوجيات المحتملة المقترحة (

التي تحتوي على المواد الھيدروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلورو أوليفينية) لھا أداء مختلف، ومستوى  ’والخالئ
ال، وتكاليف إضافية مختلفة، ولوائح لالستخدام المحلي، ومكونات مطلوبة، ضمن جملة مختلف من القابلية لالشتع

 أمور. ويبدو من غير الواضح التوافر التجاري ووجود الظروف المناسبة في البلد إلدخال ھذه التكنولوجيات اليوم.

نيع معدات تكييف ھو التكنولوجيا المفضلة في حالة مؤسسات تص 290- وأوضح اليونيدو أن الھيدروكربون .96
سيكون الخيار الثاني في حالة مواجھة بعض المنتجات للصعوبات من حيث  32- الھواء، وأن الھيدروفلوروكربون

حجم الشحن. وبما أن كال الخيارين قيد البحث ھما قابالن لالشتعال بدرجة طفيفة أو قابالن لالشتعال، فإن جميع تدابير 
، مما 2018الضرورية ستكون مشابھة جدا. وسيتم تنفيذ المشروع ابتداء من عام السالمة في مصنع اإلنتاج والمعدات 

سيعطي المؤسسات الوقت لتقرير التكنولوجيا، ويعطي الحكومة الوقت للتحضير إلدخال التكنولوجيات. ومع نمو 
-وكربونسوق تكييف الھواء، فمن شأن ترك المصنّعين المؤھلين بعيدا سيشكل خطر تحولھم إلى الھيدروفلور

 ألف.410

 التكلفة اإلضافية

عند وقت االنتھاء من إعداد ھذه الوثيقة، كانت المناقشات بين األمانة واليوئنديبي ما زالت جارية بشأن  .97
التكاليف اإلضافية، ومن بينھا خط تصنيع المبادالت الحرارية، وحزم مناولة غازات التبريد، والمساعدة التقنية لتعديل 

 رصد. وستقدم األمانة تقريرا عن نتائج المناقشة قبل االجتماع الخامس والسبعين.المنتجات ومكون ال

 وحدة إدارة ورصد المشروع

 2 605 000طلبت األمانة ترشيدا لرصد مكونات المشروع، مع مالحظة أنه باإلضافة إلى مبلغ وقدره  .98
دوالر أمريكي  1  028 000قدره دوالر أمريكي المطلوب لوحدة إدارة ورصد المشروع (يوئنديبي)، طلب مبلغ و

إلدارة مشروع في مكون تصنيع التبريد وتكييف الھواء (يونيدو). وعند وقت االنتھاء من إعداد ھذه الوثيقة، كانت 
المناقشات بين األمانة واليوئنديبي ما زالت جارية بشأن تكلفة وحدة إدارة ورصد المشروع. وستقدم األمانة تقريرا عن 

 قبل االجتماع الخامس والسبعين.نتائج المناقشة 

 التكاليف الشاملة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 قيد اإلعداد.على  .99
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  : التكلفة المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل11الجدول 
  طن من طن متري المادة لتطبيقاتا القطاع

قدرات 
 استنفاد
 األوزون

CE األموال المطلوبة  
 (دوالر أمريكي)

ھيدروكلوروفلورو اإلجراءات التنظيمية كلھا
 22-كربون

    

ھيدروكلوروفلورو
 ب141-كربون

    

     المجموع الفرعي لإلجراءات التنظيمية
قطاع 

رغاوي 
 البوليوريثان

 705دية ومؤسسة فر 14تحويل 
 من المستخدمين

ھيدروكلوروفلورو
 ب141-كربون

    

ھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

  

ھيدروكلوروفلورو مشروع تدليلي
 ب141-كربون

    
     نشر المعلومات

      المجموع الفرعي لرغاوي البوليوريثان
تصنيع 
معدات 
التبريد 

وتكييف 
 الھواء

وھيدروكلوروفلور التبريد التجاري
22-كربون

    

ھيدروكلوروفلورو تصنيع معدات تكييف الھواء
22-كربون

    

ھيدروكلوروفلورو الرصد
22-كربون

    

المجموع الفرعي لتصنيع معدات التبريد وتكييف 
 الھواء

     

ھيدروكلوروفلورو خدمة التبريد وتكييف الھواء
 22-كربون

    

      ھواءالمجموع الفرعي لخدمة التبريد وتكييف ال
     كلھا التنفيذ والرصد كلھا

      مجموع المرحلة الثانية
  
 

وسينتج عن األنشطة المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .100
مع جدوى تكلفة طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية [×××] للبرازيل إزالة كمية 

أطنان من قدرات استنفاد األوزون من  8.7دوالر أمريكي للكيلوغرام. وباإلضافة إلى ذلك، فإن [×××] شاملة قدرھا 
ب المستورد الوارد في البوليوالت سابقة الخلط سيتم إزالتھا، مما يحقق خفضا 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 دوالر أمريكي للكيلوغرام.[×××] األوزون مع جدوى تكلفة قدرھا  كن من قدرات استنفاد[×××] إجماليا بمقدار 

ومع الموافقة على المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التزمت حكومة  .101
. وتلتزم حكومة 2020في المائة من خط األساس المطلوب لالمتثال في عام  35البرازيل بتحقيق خفض بنسبة 

ب واستخدامه في قطاع رغاوي 141-زيل أيضا بفرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربونالبرا
البوليوريثان بما في ذلك صادرات وواردات الھيدروكلوروفلوروكربون المحتوي في البوليوالت سابقة الخلط بحلول 

 .2020يناير/كانون الثاني  1

 التحقق

مع طلب الشريحة الرابعة إلى االجتماع الرابع والسبعين.  2014قدم تقرير التحقق المتعلق باستھالك عام  .102
ً للتراخيص والحصص لواردات وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون وأن  وأكد التحقق أن البرازيل تنفذ نظاما

كان يمتثل لبروتوكول مونتريال وألھداف االستھالك المحددة  2014استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 
 المرحلة األولى.بموجب 
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 األثر على المناخ

ألف طن  1 132إن تحول مؤسسات تصنيع رغاوي البوليوريثان المتبقية في البرازيل سيمنع انبعاث حوالي  .103
 .12من معادل ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي في السنة، على النحو المبين في الجدول 

  البوليوريثان : األثر على المناخ من مشروعات رغاوي12الجدول 

 المادة
إمكانية االحترار 

العالمي
 األطنان/السنة

  معادل ثاني أكسيد الكربون
 (أطنان/السنة)

    قبل التحول
 1,131,094 7251,560.13 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 20,073 1,81011.09 22-ھيدروكلوروفلوروكربون

 1,151,167   المجموع قبل التحول
    بعد التحول

 18,852 20942.6~ سيكلوبنتان، ھيدروفلورو أوليفين، فورمات الميثيل، ميثيالل، ماء
 (1,132,315)   األثر

  
سيمنع انبعاث حوالي  290- إن تحول المؤسسات الثالث لتصنيع معدات تكييف الھواء إلى الھيدروكربون .104
األثر على المناخ  13ويعرض الجدول  طنا من معادل ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي في السنة. 946 400

 في قطاع تكييف الھواء باستخدام مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق بالمناخ.

  : األثر على المناح لمشروعات تصنيع معدات تكييف الھواء13الجدول 
       المدخالت

 عام  

 البرازيل [-] البلد  

 Elgin, Gree, Climazon [-] بيانات الشركة (االسم، الموقع)  

 تكييف الهواء (نوع الشباك والمجزأ) [القائمة] نوع النظام المختار  

 معلومات عامة عن التبريد  

 22- هيدروكلوروفلوروكربون [-] الهيدروكلوروفلوروكربون الذي سيتم إزالة  

 )0.88(المتوسط  1و 0.7بين  [كيلوغرام] كمية غازات التبريد لكل وحدة  

 587000 [-] الوحدات عدد  

  كيلو وات 2المتوسط التقديري  [كيلو وات] قدرة التبريد  

 اختيار البديل ذو أدنى أثر بيئي  

 0 [%] تقاسم الواردات (جميع البلدان)  

  حساب األثر على المناخ  
؛ 32- وكربونأ؛ هيدروفلور 410-هيدروفلوروكربون [القائمة] غاز التبريد البديل (أكثر من واحد ممكن)  

290- هيدروكربون  

 عن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء بدرجة كبيرة حسب الحالة. عامةللحالة التي تخضع للتحقيق وليست معلومات  محددةجميع البيانات المعروضة هي 

، على أساس 22-ها االفتراضي بالمقارنة إلى الهيدروكلوروفلوروكربونمالحظة: يتم حساب النواتج باعتبارها األثر على المناخ لنظم غازات التبريد في عمر  النواتج
  الكمية المنتجة خالل سنة واحدة. ويمكن استخدام نواتج إضافية مختلفة.

 البرازيل البلد 
  تحديد التكنولوجيا البديلة ذات أدنى أثر على المناخ 
%)71-( 290-ھيدروكربون[قائمة مصّنفة،  البدائل لتحديد البديل ذو أدنى أثر على المناخ قائمة    
%)70- أ (600-ھيدروكربون    
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األفضل = أعلى   
القائمة (% االختالف 

عن هيدروكلورو 
 فلوروكربون]

  %)1234yf )-68 -ھيدروفلوروكربون
%)49-( 32-ھيدروفلوروكربون    
22-ھيدروكلوروفلوروكربون    
  

  %)4ألف (410-ھيدروفلوروكربون
 حساب األثر على المناخ  
 لكل وحدة، على مدى العمر االفتراضي (للعلم فقط):  
  11,900 [كيلو وات / ساعة] استهالك الطاقة  

[كيلوغرام من معادل  األثر المباشر على المناخ (المادة)  
 ثاني أكسيد الكربون]

1,590  

لوغرام من معادل [كي األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة): في البلد  
 ثاني أكسيد الكربون]

680  

): المتوسط األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة  
 العالمي

[كيلوغرام من معادل 
 ثاني أكسيد الكربون]

0 

 حساب األثر على المناخ للتحول  
ألف134-هيدروفلوروكربون   1غاز التبريد البديل     

خط  –ل إجمالي األثر المباشر (بعد التحو   
 *األساس)

[أطنان من معادل 
 ثاني أكسيد الكربون]

+47,200 

[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (البلد)  
 ثاني أكسيد الكربون]

+4,800 

[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (خارج البلد)  
 ثاني أكسيد الكربون]

0 

ادل [أطنان من مع مجموع األثر المباشر وغير المباشر  
 ثاني أكسيد الكربون]

+52,000 

[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي  
 ثاني أكسيد الكربون]

1,390,700 

32-هيدروفلوروكربون   2غاز التبريد البديل    

خط  –إجمالي األثر المباشر (بعد التحول  
 *األساس)

[أطنان من معادل 
 ثاني أكسيد الكربون]

-626,300 

[أطنان من معادل  **لبلد)األثر غير المباشر (ا 
 ثاني أكسيد الكربون]

-23,100 

[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (خارج البلد) 
 ثاني أكسيد الكربون]

0 

[أطنان من معادل  مجموع األثر المباشر وغير المباشر 
 ثاني أكسيد الكربون]

-649,400 

[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي 
]ثاني أكسيد الكربون  

689,300 

290- هيدروكربون  3غاز التبريد البديل     

خط  –إجمالي األثر المباشر (بعد التحول   
 *األساس)

[أطنان من معادل 
 ثاني أكسيد الكربون]

-936,700 

  

[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (البلد)
 ثاني أكسيد الكربون]

-9,700 
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[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (خارج البلد)
 ثاني أكسيد الكربون]

0 

  

[أطنان من معادل  مجموع األثر المباشر وغير المباشر**
 ثاني أكسيد الكربون]

-946,400 

  

[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي
 ثاني أكسيد الكربون]

392,300 

  وروفلوروكربون فيما يتعلق باالنبعاثات ذات الصلة بالمادة.*  األثر المباشر: أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكل
ربون المتعلقة باستهالك الطاقة، عند ** األثر غير المباشر: أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الك

  توليد الكهرباء.
 

مناخ الختيار غازات التبريد المحسوب بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق واألثر اإلجمالي على ال .105
في  71طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون (أي  946 400بالمناخ ھو انخفاض في االنبعاثات المتعلقة بالمناخ بمقدار 

لكربون (من خط األساس البالغ طن من معادل ثاني أكسيد ا 392 300المائة)، مما ينتج عنه أثر على المناح بمقدار 
 ).22-طن من معادل ثاني أكسيد الكربون مع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 1 338 700

  : األثر على المناخ لمشروع مجموعة تصنيع معدات التبريد التجاري للمؤسسات المتوسطة الحجم14الجدول 
      المدخالت

 عام 
 البرازيل[-] البلد 

[-] الشركة (االسم، الموقع)بيانات  

Comércio de Chopeiras Ribeirão Memo, 
Freeart Seral Brasil, Metalúrgica Aquagel 
Refrigferação Ltda 

 التبريد التجاري (مجمع في المصنع) نوع النظام المختار 
 معلومات عامة عن التبريد 
 22-دروكلوروفلوروكربونھي[-] الھيدروكلوروفلوروكربون الذي سيتم إزالة 
 )7.2(المتوسط  22و 4.5بين  [كيلوغرام] كمية غازات التبريد لكل وحدة 
 5021[-] عدد الوحدات 
 [كيلو وات] قدرة التبريد 
 اختيار البديل ذو أدنى أثر بيئي 
 0[%] تقاسم الواردات (جميع البلدان) 
 حساب األثر على المناخ 
أ؛ 600-أ؛ ھيدروكربون134-ھيدروفلوروكربون [القائمة] لبديل (أكثر من واحد ممكن)غاز التبريد ا 

 290-ھيدروكربون
عن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء  عامةللحالة التي تخضع للتحقيق وليست معلومات  محددةجميع البيانات المعروضة ھي 

 بدرجة كبيرة حسب الحالة.
حساب النواتج باعتبارھا األثر على المناخ لنظم غازات التبريد في عمرھا االفتراضي بالمقارنة إلى مالحظة: يتم  النواتج 

  ، على أساس الكمية المنتجة خالل سنة واحدة. ويمكن استخدام نواتج إضافية مختلفة.22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 البرازيل البلد 

  على المناخ تحديد التكنولوجيا البديلة ذات أدنى أثر
[قائمة مصنّفة، البدائل لتحديد البديل ذو أدنى أثر على المناخ قائمة 

األفضل = أعلى 
القائمة (% االختالف 

عن ھيدروكلورو 
 فلوروكربون]

  (%87-) 290-ھيدروكربون
 (%86-)أ 600-ھيدروكربون 
  1234yf (-86%)-ھيدروفلوروكربون 
 (%58-) 32-ھيدروفلوروكربون 
 (%20-)أ 134-ھيدروفلوروكربون 
  22-ھيدروكلوروفلوروكربون  

 حساب األثر على المناخ 
 سنة 12 لكل وحدة، على مدى العمر االفتراضي (للعلم فقط): 
35,200  [كيلو وات / ساعة] استھالك الطاقة 

13,100[كيلوغرام من معادل  األثر المباشر على المناخ (المادة) 
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  سيد الكربون]ثاني أك

 
[كيلوغرام من معادل  األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة): في البلد

 ثاني أكسيد الكربون]
2,010

 
المتوسط األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة): 

 العالمي
[كيلوغرام من معادل 
 ثاني أكسيد الكربون]

0

   حساب األثر على المناخ للتحول 
 أ134-ھيدروفلوروكربون   1التبريد البديل غاز  

 
[أطنان من معادل  *خط األساس) –إجمالي األثر المباشر (بعد التحول 

 ثاني أكسيد الكربون]
-14,800 

 
[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (البلد)

 ثاني أكسيد الكربون]
-50

 
 [أطنان من معادل **األثر غير المباشر (خارج البلد)

 ثاني أكسيد الكربون]
0

 
[أطنان من معادل  مجموع األثر المباشر وغير المباشر

 ثاني أكسيد الكربون]
-14,850

 
[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي

 ثاني أكسيد الكربون]
60,800

 أ600-ھيدروكربون   2غاز التبريد البديل  

 
طنان من معادل [أ *خط األساس) –إجمالي األثر المباشر (بعد التحول 

 ثاني أكسيد الكربون]
-65,300

 
[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (البلد)

 ثاني أكسيد الكربون]
-100

 
[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (خارج البلد)

 ثاني أكسيد الكربون]
0

 
[أطنان من معادل  مجموع األثر المباشر وغير المباشر

 ثاني أكسيد الكربون]
-65,400

 
[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي

 ثاني أكسيد الكربون]
10,300 

  290-ھيدروكربون  3غاز التبريد البديل  

 
خط  –إجمالي األثر المباشر (بعد التحويل 

 *األساس)
[أطنان من معادل 

 ثاني أكسيد الكربون]
-65,600

 
[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (البلد)

 أكسيد الكربون] ثاني
-400

 
[أطنان من معادل  **األثر غير المباشر (خارج البلد)

 ثاني أكسيد الكربون]
0 

 
[أطنان من معادل   مجموع األثر المباشر وغير المباشر**

 ثاني أكسيد الكربون]
-66,000

 
[أطنان من معادل  األثر اإلجمالي

 ثاني أكسيد الكربون]
9,800

  أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون فيما يتعلق باالنبعاثات ذات الصلة بالمادة.*  األثر المباشر: 
ك الطاقة، ربون المتصلة باستھال** األثر غير المباشر: أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الك

 عند توليد الكھرباء.
 

واألثر اإلجمالي على المناخ الختيار غاز التبريد المحسوب بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق  .106
ً من معادل ثاني أكسيد الكربون (أي  66 000بالمناخ ھو انخفاض في االنبعاثات المتعلقة بالمناخ بمقدار  في  87طنا

طن من معادل ثاني أكسيد الكربون (من خط األساس البالغ  9 800على المناخ بمقدار  المائة)، مما ينتج عنه أثر
 ).22-طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون مع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 75 800

مؤسسة  20و  Plotter Rackو  Eletrofrioوسوف يعتمد حساب األثر على المناخ للمشروعات في .107
م على النظم المحددة التي يتم استبدالھا في كل مؤسسة إذ أن جميعھا تخدم منتجات مختلفة صغيرة ومتوسطة الحج

ً لعمالئھا (مثال، الغرف الباردة، والمجففات بالھواء، والمبردات التجارية، أو تجميع النظم في  صنعت خصيصا
وع المنتجات، قد ال يكون غاز تبريد الموقع) والتي ال تتوفر عنھا معلومات تفصيلية. وباإلضافة إلى ذلك، ونظرا لتن

 واحد الحل بالنسبة لجميع المؤسسات.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد  .108
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة، التي تتضمن التدريب والمساعدة لخفض معدالت التسرب ولتيسير اعتماد 
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 22-ئل ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي في البرازيل، ستخفض أيضا كمية الھيدروكلوروفلوروكربونالبدا
الذي ال ينبعث بسبب ممارسات  22- المستخدمة في خدمة التبريد. وكل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون

 أكسيد الكربون. أطنان من معادل ثاني 1.8التبريد األفضل سينتج عنه وفورات بحوالي 

 التمويل المشترك

سيكون مستوى التمويل المشترك معروفاً بمجرد االنتھاء من إجراء المناقشة حول التكاليف اإلضافية لتحول  .109
قطاعي الرغاوي والتبريد وتكييف الھواء. واستنادا إلى المشروع حسب التقديم األصلي، كان تقدير تكلفة قطاع 

مليون دوالر أمريكي تم طلبھا من الصندوق المتعدد األطراف، مع  16.3ريكي، منھا مليون دوالر أم 23.4الرغاوي 
ً من بيوت النظم والمؤسسات. وستقوم األمانة بتحديث المعلومات قبل  7.1الفرق البالغ  مليون دوالر أمريكي مقدما

 االجتماع الخامس والسبعين.

 2017-2015مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

مستوى التمويل وكميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستزال وفقا لخطة أعمال  15يبين الجدول  .110
. وكان مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة 2017-2015الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي، (بما في ذلك تكاليف الدعم) على النحو  43 227  198إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
طناً من قدرات استنفاد األوزون المبلغ  48.79دوالر أمريكي وبكمية  18  766 202المقدم في األصل، يتجاوز بمبلغ 

 .2020و 2015والكمية المذكورين في خطة األعمال بين السنوات 

  2017-2015طراف للفترة : خطة أعمال الصندوق المتعدد األ15الجدول 
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 خطة أعمال

 242.39 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.39 يوئنديبي

 65.0 5.0 5.0 25.0 15.0 0.0 15.00 يونيدو

 16.1 0.0 6.1 4.0 3.0 3.0 0.00 ألمانيا

 3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 إيطاليا

 326.49 45.40 51.50 69.40 58.40 43.40 58.39 المجموع

 15,835,599 3,398,171 3,398,171 3,398,171 1,880,362 1,880,362 1,880,362 يوئنديبي

 7,237,141 437,727 437,727 3,939,545 1,211,071 0 1,211,071 يونيدو

 1,240,747 0 563,973 369,818 153,478 153,478 0 ألمانيا

 147,509 0 0 0 0 0 147,509 إيطاليا

 24,460,996 3,835,898 4,399,871 7,707,534 3,244,911 2,033,840 3,238,942 المجموع

  
 

 مشروع االتفاق

ويعد حاليا مشروع اتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .111
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصية

 اإلعداد.قيد على  .112
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 األولمرفـق ال

  
  البرازيلحكومة تّفاق بين اال

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  فلوروكربونيةكلوروبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  المرجعية)(التغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل 

  
 رابعالواللجنة التنفيذية في االجتماع البرازيل  ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  -16

  والستين للجنة التنفيذية.
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات الصف 

مونتريال لمواد المرفق جيم، جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 1,194.80 1,327.30 1,327.30 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 

  األوزون)

 ال ينطبق 1,194.80 1,327.30 1,327.30 ال ينطبق ال ينطبق

 (اليونيدو)التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي(

4,456,257 3,400,000 3,000,000 3,000,000 *1,470,700 15,326,957 

 1,149,522 110,303 225,000 225,000 255,000 334,219  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)  3.2

  (دوالر أمريكي)
1,209,091 2,472,727 0 0 409,091 4,090,909 

 460,000 45,000 0 0 262,000 153,000  )(دوالر أمريكي ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2
 19,417,866 1,879,791 3,000,000 3,000,000 5,872,727 5,665,348 المتفق عليه (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل  1.3

 1,609,522 155,303 225,000 225,000 517,000 487,219 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 21,027,388 2,035,094 3,225,000 3,225,000 6,389,727 6,152,567 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 51.5 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 740.6 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 168.8 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.2.4

 353 (أطنان قدرات استھالك األوزون) ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0 ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 5.6  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0 استھالك األوزون)سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.3 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.5.4

 7.7 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 Arinosدوالراً أمريكياً لليوئنديبي من الشريحة الخامسة ألن مؤسسة  13 448دوالراً أمريكياً وتكاليف دعم الوكالة البالغة  179  300خصم مبلغ وقدره   *
  ليست مؤھلة للتمويل في إطار الصندوق المتعدد األطراف وتقوم بالتحول بمواردھا الخاصة.

  
___________  


