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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الخامس والسبعوناالجتمــــــاع 

   2015نوفمبر/تشرين الثاني  20 - 16 ،مونتريال
 
  

  

 مقترح مشروع: كولومبيا
  

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

 رغوةال
 

 اليوئنديبي                متقطعةال لأللواحأوليفينات الھيدروفلوروللتحقق من استخدام  إيضاحيمشروع  •
          فعالة من حيث التكلفة ال المستحضراتمن خالل تطوير  5المادة  فياألطراف البلدان في 

  
 اإلزالة

 
 ألمانيا /اليونيب/ اليوئنديبي          (المرحلة الثانية، الشريحة األولى)إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  •
  

  التبريد وتكييف الھواء
  
 اليوئنديبي             ءتكييف الھواو التبريد بديل في تصنيع أجھزةك(البروبان)  290-إدخال الھيدروكربون •

  ثرموتار للصناعات المحدودة في شركة ةالتجاري
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 مشروع غير متعدد السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كولومبيا

  

  وزارة شئون البيئة الوكالة الوطنية المتعاونة
 األوزون الوطنيةوحدة 

  

  للمواد المستنفذة لألوزون المعالجة في المشروعأحدث استھالك مبلغ عنه 

  ) 2015، حتى أكتوبر/ تشرين األول 2014(طن من قدرات استنفاذ األوزون،  7ألف: بيانات المادة 

  

  )2015، حتى أكتوبر/ تشرين األول 2014، من قدرات استنفاذ األوزون البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طنباء: 
 67.4 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.1  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 86.3  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3  ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 146.63  )طن من قدرات استنفاذ األوزونللتمويل (المتبقي المؤھل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 
  

  

  :عنوان المشروع
 13.27 استنفاذ األوزون):استخدام المواد المستنفذة لألوزون في الشركة (طن من قدرات

 0.44 الموا المستنفذة لألوزون الواجب إزالتھا  (طن من قدرات استنفاذ األوزون):
 0.00 الموا المستنفذة لألوزون الواجب إزالتھا  (طن من قدرات استنفاذ األوزون):

 12  مدة المشروع (شھرا)
459,450 المبلغ المبدئي المطلوب (دوالر أمريكي):

  المشروع النھائية (دوالر أمريكي):تكاليف
226,800 تكاليف رأس المال التراكمية

 25,680 %):10الطوارئ (
  تكاليف التشغيل التراكمية

 30,000 رصد المشروع وإعداد التقارير:
282,480إجمالي تكاليف المشروع:

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

282,480  المطلوبة (دوالر أمريكي):المنحة
 n/a الفعالية من حيث التكاليف (دوالر أمريكي/ كجم):

I:(دوالر أمريكي) 19,774 تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
302,254 إجمالي تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

 نعم  حالة التمويل المماثل (نعم/ ال):
 نعم (نعم/ ال):لرصد المشروع الھامةتشمل المراحل

  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:

  
  
  
  

  الوكالة الثنائية المنفذة  / المشروعات عنوان المشروع  
في  متقطعةال لأللواحأوليفينات الھيدروفلوروللتحقق من استخدام  إيضاحيمشروع  (أ)

   فعالة من حيث التكلفة ال المستحضراتمن خالل تطوير  5المادة  فياألطراف البلدان 
 اليوئنديبي

 156.03 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إزالة األطنان من قدرات استنفاذ  التمويل (... مليون دوالر أمريكي)   مخصصات خطة العمل للسنة الحالية
 األوزون

 غير متاح غير متاح (أ)
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 وصف المشروع
 
منفذة المعينة، نيابة عن حكومة كولومبيا، إلى االجتماع الوكالة بصفته ال ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم   .1

أوليفينات الھيدروفلوروللتحقق من صحة استخدام  إيضاحيطلبا للحصول على تمويل مشروع  الخامس والسبعين
 بقيمةفعالة من حيث التكلفة، ال المستحضراتمن خالل تطوير  5المادة البلدان األطراف في في  ةمتقطعال لللواح

تم إعداد ھذا المشروع و. مريكيدوالر أ 19,774 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 282,480
  .72/401استجابة للمقرر 

 
 لتطبيق التكنولوجيات ذات المشروعاتطلبات إعداد  في ، نظرت اللجنة التنفيذيةاجتماعھا الرابع والسبعين. وفي 2

كولومبيا  مقترح. وكان 72/40تبريد المناطق وفقا للمقرر  عنودراسات الجدوى  المنخفض االحترار العالميإمكانية 
و  74/21 يناللجنة التنفيذية، في القراروأوصت  ،في ذلك االجتماع الموضوعين بالكامل المقدمين مقترحينمن  اواحد

. ويرد مقترح المشروع المنقح في المرفق األول الخامس والسبعينإلى االجتماع  تقديم المقترح ه يمكن، بأن74/38
 ھذه الوثيقة.ب
  

 وصف المشروع
 
الرغوة التي توجد عادة في قطاعي  ھا لتصنيعأكبر شركات 5المادة من البلدان األطراف في ة بلدان عدحولت   .3

خطة إدارة إزالة المواد لھيدروكربونات خالل المرحلة األولى من إلى ا المتصلة واأللواحالتبريد المنزلي 
 األلواحرغوة المتبقية (القطاعات  بلدانالخالل المرحلة الثانية، يجب أن تعالج ھذه و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

والصغيرة والمتوسطة الحجم التي  األصغر الشركاتالعديد من ب التي تتميز)، واألديم المندمج الرشرغوة و ةمتقطعال
منع ھذا العامل إلى جانب عدم وجود يوالمالية للتعامل مع المواد القابلة لالشتعال بطريقة آمنة. الموارد الفنية  ال تملك

 أداءً  الھيدروفلوروأوليفينات المطورة حديثا أظھرتوالقابلة لالشتعال.  اإلرغاءل اماعتماد عو اإلنتاج الكبيروفورات 
من المواد الھيدروفلوروكربونية ذات إمكانية االحترار جامدة الن االبولي يوريث تطبيقات رغوة أفضل في احراري

إدخال ھذه المواد أمام العوائق الرئيسية تتمثل جامدة. ومع ذلك، الن االبولي يوريث رغوةالمشبعة في رتفع العالمي الم
المادة  األطراف في في البلدان ال تستخدم التكنولوجيا ھذه  ألن المتاحةمحدودة الخبرة العالية وفي تكلفتھا الموحدة ال

5.  
 
والرغوة ذات  والمصبوبة األلواح المرنةمرنة (الرغوة البيا في كولومالبولي يوريثان قطاع رغوة يصنع   .4

 98في المائة ( 15متقطعة ال األلواح(نعال األحذية). وتمثل  الخلوية الدقيقةجامدة واللدائن الرغوة ال) واألديم المندمج
  في كولومبيا. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري) من مجموع استھالك 

 
 ف المشروعاھدأ
 
البولي يوريثان ذات  مثل مستحضرات أن الھيدروفلوروأوليفيناتأھداف المشروع ھي: التحقق من   .5

يا حرار لتحقيق أداءً  األداء توازن التكلفة/من  األمثلتحقيق الحد و ة،متقطعالھيدروفلوروأوليفين المنخفض لأللواح ال
وإجراء تحليل التكلفة لمختلف  ،ب141-القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونمماثل ألداء المستحضرات 

قد تكون و. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون/ المياه مقابل النظم القائمة على مستحضرات الھيدروفلوروأوليفين
  .5المادة  األطراف في خرى في كولومبيا وغيرھا من البلداناألرغوة النتائج ھذا المشروع قابلة للتكرار في تطبيقات 

  
 المنھجية

 

                                                 
عين في مقترحات المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات إلمكانية االحترار أن تنظر في اجتماعھا الخامس والسب في جملة أمور،قررت اللجنة التنفيذية،    1

  العالمي المنخفض للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في اإلطار المنشأ 
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- والھيدروفلوروأوليفين 1233ze(E)-الھيدروفلوروأوليفين المشروع جزيئين، يحللسوف   .6
1336maam(z) .إسبومالتكس المؤسسة المشاركة ھيو )Espumlatex(2 ،18بعدد مجھزة  نظم ھي شركة 

 الذي تختبر فيهمراقبة الجودة للترا، مع مختبر معتمد  3000إلى  1500 سعات تتراوح بين ذوي صھريج خلط
لكثافة الحر والتفاعل والتوصيل الحرارى للرغاوى وشدة ارتفاع ا( البولي يوريثان صائص األساسية ألنظمةالخ

المواد اختبار بدائل ب التزاما كامالتلتزم المؤسسة . و)السريعوالتعتيق  البعدي واالستقرارالضغط 
 القدرة المطلوبة.ب وتتمتعجديدة ال الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض

  
 تنفيذ المشروع

 
  سيتم تنفيذ األنشطة التالية:  .7
 

توقيعه بين برنامج األمم المتحدة  الذي سيتم )Espumlatex( إسبومالتكس شركة ترتيب العمل مع  (أ)
  اإلنمائي والمستفيد وكذلك وحدة األوزون الوطنية؛

 
الختبار اوظروف التطبيقات وخصائص  اتإجراءشمل يي ذبروتوكول التجريبي الالوضع و  (ب)

  وطريقة االختبار؛
 

باستخدام  )Espumlatex( إسبومالتكس شركة رغوة فيال عيناتوإعداد  وتطوير المستحضرات  (ج)
  تقليدي؛ وقالبضغط عالي ذو موزع 

  
محتوى اليوريا  بسبب التي تعتبر حرجةالرغوة، سھولة تفتت لقياس  يةشراء معدات مختبرو  (د)

  ؛مستحضرات البولي يوريتان ذات المياه العالية حقق معالمت
 
 واالستقراراختبار خواص الرغاوى المباشرة والتعتيق مثل التوصيل الحرارى وشدة الضغط و  )ـ(ھ

  التفتيت؛  وسھولة البعدي
  

 يةمحلال ةنتجمال، )ABC Poliuretanosفي شركة أ ب ج للبولي يوريتان (اختبارات ميدانية و  (و)
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  4 خفض قيمته. وسيتم إدراج المتقطعة لأللواح

في ذلك  اإلزالةسيتم تحقيق ألنه لكولومبيا  اإلزالة ھذا االختبار في المرحلة الثانية من خطةبالمرتبط 
  الوقت، وينبغي أن تخصم من نقطة البداية؛ 

  
  .الالتينية واألمريكيةلصناعة الكولومبية االتكنولوجيا في نشر لعمل  حلقتا  (ز)

  
  شھرا. 12من المتوقع أن تكون مدة المشروع   .8
  

  ميزانية المشروع
  
  .1تفاصيل تكاليف المشروع في الجدول ل ملخصيرد   .9
 

                                                 
تمويل "ال): Espumlatexإلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نفذ مشروعان في شركة إسبومالتكس ( 11- أثناء التحول من الھيدروفلوروكربون   2

شركة  فيواألديم المندمج مرنة المصبوب الرغوة الالمياه في صناعة على تكنولوجيا القائمة الإلى  11-الھيدروفلوروكربونبأثر رجعي للتحول من 
 إلى  11-الھيدروفلوروكربون، و" التحول من Espumlatex-Promicolda "((COL/FOA/32/INV/49)بروميكولدا (- إسبومالتكس

صغيرة تتمحور حول  شركة 25في البولي يوريثان المياه في تصنيع مختلف تطبيقات رغوة على تكنولوجيا القائمة ال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
) بمثابة شركة النظم المحلية Espumlatexإسبومالتكس ( . وعملت(COL/FOA/32/INV/48))" Espumlatexإسبومالتكس ( نظم فيال شركات

اإليضاحي عن تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجة لرغوة الرش في إطار مشروع ثنائي بين كولومبيا واليابان مع شركة أرخيليس للمشروع 
(COL/FOA/60/DEM/75)   2013- 2011 الفترة في.  
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  )دوالر أمريكيف المشروع حسب النشاط (يلا. تك1الجدول 
كاليف ت النشاط

 الوحدة 
لصندوق ا الكمية

المتعدد 
 األطراف

  مساھمة 
 إسبومالتكس

(Espumlatex)   
 

مجموع 
  التكاليف

 30,000  - 30,000 1 30,000 المساعدة الفنية الدولية
 5,000  - 5,000 1 5,000 التخطيط

 110,000 36,000 74,000 1 110,000  تطوير المستحضرات في شركة النظم
 10,000  - 10,000 1 10,000  التفتيتسھولة اختبار الحصول على جھاز 

 30,000 10,000 20,000 - - اختبار الرغوة (التجارب المختبرية)
مواد رغاوى البولي يوريثان من أجل تطوير المستحضرات 

  واالختبار الميداني
8,800 1 8,800 - 8,800 

 5,000 2,000 3,000 1 5,000  التقييم الميداني –اختبار الرغوة 
 40,000  - 40,000 2    نشر التكنولوجيا حلقات عمل

 36,000 - 36,000 1 36,000 االستشارات المحلية
 274,800 48,000 226,800  196,244المجموع الفرعي لتكاليف رأس المال التزايدية

 30,000  - 30,000 1 30,000 رصد المشروع وإعداد التقارير
 30,480 4,800 25,680  -  - %)10الطوارئ (

 335,280 52,800 282,480  -  - مجموع التكاليف
  

  
 تعليقات وتوصية األمانة

 
 تعليقاتال
 

لمبادئ لاللجنة التنفيذية أن األمانة استعرضت امتثال المشروع  ذكرت، الرابع والسبعين اجتماعھافي   .10
أعد وستعرض الجوانب الفنية وتكاليف المشروع في ذلك الوقت. تلم و؛ فقط 72/40التوجيھية الواردة في القرار 
ذكر دون تمويل تحضيري من الصندوق المتعدد األطراف. وعالوة على ذلك، ب المقترحبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

إلى المنحة المطلوبة فقط، مما يخفض  األلواح المتقطعة المقترح لكي يعالج(ج) تم تعديل  74/21قرار لل وفقاأنه 
المقدم  دوالر أمريكي 459,450 ي وقدرھاصلالقيمة المحددة في الطلب األ، بدال من دوالر أمريكي 282,480 القيمة
  .كليھما ورغوة الرش ةمتقطعال لأللواح الرابع والسبعيناالجتماع  إلى

 
 )Espumlatex( ومالتكس) وإسبABC Poliuretanosأ ب ج للبولي يوريتان ( شركتي  كال وبما أن  .11

، استفسرت األمانة الخامس والسبعينلكولومبيا المقدمة إلى االجتماع  اإلزالة في المرحلة الثانية من خطةمشمولتين و
على تلك التحويالت. وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  اإليضاحيمشروع الذي سيحدثه التأثير، إن وجد، ال عن

  ):Espumlatex( لشركة إسبومالتكسن أعمال التطوير نوعين مختلفين مأن ھناك 
 

التبريد التجاري مجال في  العمالءلعديد من لللمرحلة الثانية، تلبية االحتياجات المتنوعة والمحددة   (أ)
  .ةمتقطعالواأللواح  واألديم المندمجصب في المكان وال الرشرغوة و

 
 .ةمتقطعال أللواح، تلبية متطلبات النوع العام اإليضاحيلمشروع ول  (ب)

  
الخاصة على أساس  مستحضراتھا الديھ شركة نظمألن كل ونظرا ا. مفي طبيعتھ ينالمختلف ينكال التطوريجب تنفيذ 
أداء أنظمة  بشأنالنظم المختلفة  لشركاتعام  موجه اإليضاحي بمثابةالمشروع  سيعملالخاصة،  اعمالئھ متطلبات
 البدايةنقطة واألدلة التجريبية  تقدم وسوف. نظامھاتحسين  ضرورة تمنعلكنھا لن لوروأوليفين المخفض والھيدروف

  لھذا التحسين.
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في السنة جھد مھندس مؤھل وفني مختبر كل ل دوالر أمريكي 100,000وتشمل الميزانية المقترحة   .12
نظرا  ةھذه التكاليف عاليأن يبدو ومحلي. الستشاري االوالتخطيط و الفنية الدوليةلمساعدة ل دوالر أمريكي 71,000و

بدال من  الشركةعلى جوانب متعددة من عمل ) سيركزون Espumlatex( إسبومالتكس شركة الموظفين في ألن
  ھذه التكاليف معقولة.أن . ويرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإليضاحي فقطمشروع ال
 

 استنتاج
 

والمشروعات لنظر في الموافقة على ھذا المشروع في ضوء المبادئ التوجيھية في ايذية قد ترغب اللجنة التنف  .13
  لھذا الغرض. دوالر أمريكيمليون  10 بقيمةالنافذة المخصصة  فيھا في إطارالتي يجري النظر األخرى 

 
  

  التوصية
 

  :في لنظرفي اقد ترغب اللجنة التنفيذية   .14
 

 البلدان متقطعة فيال لأللواح اتأوليفينھيدروفلورومن صحة استخدام ال اإليضاحيمشروع تحقق ال  (أ)
فعالة من حيث التكلفة في كولومبيا في سياق  مستحضراتمن خالل تطوير  5المادة  فياألطراف 

لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات  اإليضاحية المشروعاتمناقشته بشأن مقترحات 
التي تم  استعراض عام للمسائلموضح في وثيقة ال على النحوالمنخفض مي االحترار العال إمكانية

  ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)تحديدھا أثناء استعراض المشروعات 
 

من خالل تطوير  5المادة  فياألطراف  البلدان متقطعة فيال لأللواح اتأوليفينھيدروفلوروال  (ب)
، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 282,480 بقيمة فعالة من حيث التكلفة في كولومبيا، مستحضرات

لقرار ل وفقالبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  دوالر أمريكي 19,774 بقيمةتكاليف دعم الوكالة 
72/40.  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  كولومبيا

 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

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

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  156.03 2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة  

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

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 67.4   65.2 2.2  0.0 0.0 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.1   0.0  2.0    123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 86.3   0.6 5.1 0.4 6.8 73.0 0.3  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.3    0.3      ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

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

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 146.63 المتبقي:  78.91 الموافق عليه بالفعل:

 

 After 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال
2020 

 المجموع

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن  اليوئنديبي
 من قدرات استنفاذ األوزون)

15.57 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 0 93.07 

 5,535,000 0 1,187,000 1,187,000 1,187,000 658,000 658,000 658,000 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن  اليونيب
 من قدرات استنفاذ األوزون)

0 0.7 0 0.7 0 0 2.9 4.3 

 367,000 264,000 0 0 66,000 0 37,000 0 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن  ألمانيا
 من قدرات استنفاذ األوزون)

0 3.0 3.0 3 0 0 0 9 

 410,000 0 78,000 0 0 166,000 166,000 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (سادسا) بيانات المشروع

 n/a 146.62 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 146.62 n/a 

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دوالر 

 أمريكي)

 6,539,315 0 1,391,661 0 2,899,092 0 2,248,562 تكاليف المشروع اليوئنديبي

 457,752 0 97,416 0 202,936 0 157,399 تكاليف الدعم
 201,600 0 61,600 0 80,000 0 60,000 تكاليف المشروع اليونيب

 26,208 0 8,008 0 10,400 0 7,800 تكاليف الدعم
 596,000 0 82,400 0 205,000 0 308,600 تكاليف المشروع ألمانيا

 75,560  10,446 0 25,990 0 39,124 تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
  أمريكي)

2,617,162 0 3,184,092 0 1,535,661 0 7,336,915 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
  أمريكي)

204,323 0 239,326 0 115,870 0 559,520 

 7,896,435 0 1,651,531 0 3,423,418 0 2,821,485  إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 )2015( (سابعا) طلب تمويل الشريحة األولى 

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) التمويل المطلوب (دوالر أمريكي) الوكالة

 157,399 2,248,562 اليوئنديبي

 7,800 60,000 اليونيب

 39,124 308,600 ألمانيا

  
  ) على النحو المبين أعاله2015الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل:

 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42 
 

8 

 المشروع وصف
 

جتماع اال، إلى الرئيسية الوكالة المنفذة بصفته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نيابة عن حكومة كولومبيا،قدم   .15
بتكلفة إجمالية قدرھا المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموا الھيدروكلوروفلوروكربونية  الخامس والسبعين

 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 6,539,315، تتألف من دوالر أمريكي 7,896,435
، باإلضافة إلى تكاليف دعم دوالر أمريكي 201,600و لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دوالر أمريكي 457,752

بقيمة ة دعم الوكالتكاليف باإلضافة إلى  دوالر أمريكي 596,000و، لليونيب  دوالر أمريكي 26,208 بقيمةالوكالة 
من طن  72,76 اإلزالةتنفيذ المرحلة الثانية من خطة سيزيل أللمانيا، كما قدمت أصال.  دوالر أمريكي 75,560
ساعد كولومبيا في تحقيق ھدف االمتثال لبروتوكول يوالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون من  قدرات

  .2020 في المائة بحلول عام 35 قدره تخفيضبمونتريال 
 

 2,821,485في ھذا االجتماع  الجاري طلبھا اإلزالة الشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطةتبلغ قيمة   .16
دوالر  157,399 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 2,248,562، تتألف من دوالر أمريكي

 7,800 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 60,000و لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أمريكي
أللمانيا،  دوالر أمريكي 39,124 بقيمةزائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 308,600و، لليونيب دوالر أمريكي

 كما قدمت أصال.
  

 معلومات أساسية
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  156,03استھالك  عن حكومة كولومبيا أبلغت  .17
-2010المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة . ويظھر استھالك 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .1في الجدول  2014
 

  )2014 -2010للفترة  7نات المادة في كولومبيا (بيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 

   طن متري
 1,292.6 1,226.16 1,053.40 1,582.28 843.08 1,226.2 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 110.4 103.58 104.30 117.41 88.93 114.4  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.8 0.70 1.34 0.89 1.19 0.7 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,379.5 783.83 1,054.23 1,771.63 1,529.83 1,555.4  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 7.5 4.35 9.77 18.93 14.52 9.6  ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 2,791.7 2,118.62 2,223.04 3,491.14 2,477.55 2,906.3 (طن متري)المجموع
       طن من قدرات استنفاذ األوزون

 71.1 67.44 57.94 87.02 46.37 67.4 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.2 2.07 2.09 2.35 1.78 2.3  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.02 0.03 0.02 0.03 0.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 151.7 86.22 115.97 194.88 168.28 171.1  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.5 0.28 0.64 1.23 0.94 0.6  ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 225.6 156.03 176.65 285.50 217.40 241.4طن من قدرات استنفاذ األوزون)( المجموع
  

المبلغ استنفاد األوزون)  من قدراتطن  156,0( 2014المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام استھالك   .18
استنفاد  من قدراتطن  225,6في المائة ( 30 بنسبة ستھالكلالأقل من خط األساس  وھ 7بموجب المادة عنه 

طن  86,2، واالستھالك الحالي (2012منذ عام ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالكخفض تم واألوزون). 
ويعزى استنفاد األوزون).  من قدراتطن  151,7في المائة ( 43 بنسبةبداالت استنفاد األوزون) أقل من خط األساس 

المحلية خالل المرحلة األولى من  غازات التبريدإعادة التحويل مع تصنيع  سبب ھذا االنخفاض إلى إنجاز مشروعات
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 لتبريدغازات ابسبب تقلبات أسعار  2010منذ عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتقلب استھالك و. اإلزالةخطة 
  في السوق.المواد الھيدروفلوروكربونية وإدخال 

 
البرنامج بيانات كما ورد في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع استھالك  2ويعرض الجدول   .19

 .2014القطري لعام 
 

  )2014في كولومبيا ( استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع. 2الجدول 

 مكافحة الحرائق الرغوة اإليروصوالتالھيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 
صناعة 
 التبريد

خدمات 
 التبريد

 المجموع المذيبات

 طن متري
 1,226.16 0 1,184.89 39.83 0 0.8 0.64 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 103.58 0 1.48 0 102.1 0 0  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.70 0 0.70 0 0 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 784.22 5.48 46.40 3.69 61.62 664.09 2.94  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 4.35 0 4.35 0 0 0 0  ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 2,119.01 5.48 1,237.82 43.52 163.72 664.89 3.58 المجموع (طن متري)
 طن من قدرات استنفاذ األوزون

.0  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
04 0.04 0.00 2.19 65.17 0 67.44 

 2.07 0 0.03 0 2.04 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 0 0.02 0 0.00 0 0  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
.0  ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون

32 73.05 6.78 0.41 5.10 0.60 86.26 
 0.28 0 0.28 0 0 0 0  123- الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاذ ( المجموع
 األوزون)

0.
36 73.10 8.82 2.60 70.60 0.60 156.08 

  
 156,08طن متري ( 2,119,01المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  إجمالي، كان 2014في عام و  .20
 ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون )، معمن قدرات استنفاذ األوزون طن

الغالبية العظمى  واستخدمتاستنفاد األوزون.  من قدراتطن بالقاس يفي المائة من إجمالي االستھالك  98 الذي يبلغ
الرغوة إلنتاج البولي يوريثان العازلة  إرغاء لرغوةكعامل  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة) من  85(
 الرش لرغوةطفيفة الستخدامات اال وكذلكمتقطعة، الو المتصلةفي األلواح  ينالمستخدم واألديم المندمججامدة ال

قطاعات اإليروسوالت في  ب141-استخدامات الھيدروكلوروفلوروكربونبعض يوجد  ومازال. واألديم المندمج
األولى. وكان  مرحلةال في إطاراالستخدامات تلك  ت إزالةالمذيبات ولكن تمووالتصنيع والخدمات 

في المائة من  8ستخدم أيضا في قطاع الحماية من الحرائق، وھو ما يمثل ي ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي استھالك 

 
في المائة من  97في قطاع الخدمات ( 22- الھيدروكلوروفلوروكربونارتفاع معدل استھالك ويعزى سبب   .21

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  القائمة على  ) إلى عدد المعدات22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي استھالك 
الھواء السكنية، والمعرفة التقنية المتغيرة بين أجھزة تكييف في محالت السوبر ماركت والفنادق والمستشفيات و الكبير

المتاحة تجاريا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونبدائل تتمتع في الوقت الحاضر، وركات تقديم الخدمات. الفنيين وش
تطبيقات  استخدمت غازات التبريد الطبيعية في عدد قليل منو؛ المرتفعاالحترار العالمي  التسبب في عالية على بقدرة

ثالثة في المائة  التصنيعفي قطاع  22- وروفلوروكربونالھيدروكلاستھالك يشمل في المقابل، والتبريد وتكييف الھواء. 
تحويل شركات التصنيع  بسببخفض وان، 2014في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن إجمالي استھالك 

  ).R 410A المادة (أي، ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع غازات التبريدإلى مواردھا الخاصة ب
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 اإلزالة حلة األولى من خطةتقرير مرحلي عن تنفيذ المر
 

لكولومبيا  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من خطةعلى اللجنة التنفيذية وافقت   .22
 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة من خط األساس  في 10 لتحقيق خفض قدره الثاني والستينفي اجتماعھا 

امتثلت كولومبيا لتجميد االستھالك و. 2015كانون الثاني  /في ينايرمن قدرات استنفاذ األوزون طن  225,6 وقدره
 ايبدو أنھو ،)من قدرات استنفاذ األوزونطن  156,03( 2014؛ على أساس االستھالك المبلغ لعام 2013 عام في

في  لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد االمرحلة األولى تخفيض وتشمل . 2015ھدف الرقابة لعام لأيضا  تمتثل
 .واإليروسوالتالمذيبات وخدمات التبريد ورغوة ال تصنيع قطاعات

  
  اإلجراء التنظيمي

 
منذ عام  بكامل طاقتهالحصص الستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون وتراخيص تم تشغيل نظام ال  .23

تم ، 2013. وعالوة على ذلك، في عام 2013في عام  لكي يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتوسع  2012
ات القائمة على المواد الثالج ومجمداتوالمجمدات  الحظر على تصنيع واستيراد الثالجات فرض

وجاري  .تدابير مراقبة تصدير المواد المستنفدة لألوزونتم فرض ، 2014في عام و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .يةنبعاثااللالستخدامات  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمولحظر استخدام  داالستعدا

 
 الرغوةاألنشطة في قطاع 

 
لتبريد لفي القطاع الفرعي  ةزلاجامدة العرغوة البولي يوريثان الأربع شركات وطنية في إنتاج تحولت    .24

 22-روفلوروكربونالھيدروكلواستنفاد األوزون من  من قدراتطن  61,33 وأزالتالمنزلي إلى الھيدروكربونات 
  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونو
 

 األنشطة في قطاع خدمات التبريد
 

دلة ونشر األالعمل و حلقاتاستصالح غازات التبريد من خالل و تم تعزيز شبكة استرداد وإعادة تدوير  .25
المقابلة من أجل  ةالبيئي رخصھم الحصول على وھم في طور، اثمانية عشر مركزوتجھيز تم اختيار والمعلومات. 

  التشغيل حاليا.
 

قدمت أيضا تبريد، و فني 1,850 اعتماد عدد وتمعمل لممارسات الخدمة الجيدة  حلقةثالثون ة وثماني وقدمت  .26
 الغسيلاستخدام  عنعمل  حلقة 27عقد  وتم أيضا. للتعلمالوطنية  لتدريب المدربين لمعلمي الخدمةخمسة ندوات 

 128النيتروجين إلى ب الغسيل ة أدواتستين مجموعخمسة وتم تسليم مائة وو. افني 521 إلى تدريب والتنظيف مما أدى
للفنيين وثيقة  1,500تسليم توجيھية بشأن الممارسات الجيدة والمبادئ التم إعداد و. للتعلمالوطنية  الخدمةومراكز  افني

  للتعلم.الوطنية  الخدمةومراكز 
 

التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض إقليمية لتعزيز  ةندو 35و نتيوطنيوتم عقد ندوتين   .27
تم استعراض المعايير الدولية و. اإلزالة لمستخدمين النھائيين خالل المرحلة األولى من خطةلوكفاءة استخدام الطاقة 

نورما شركة اآلمن والفعال في  بوناتالھيدروكرتم إرسال مقترح إلدراج استخدام و للھيدروكربونات، لإلدارة السليمة
  مشاركا. 43عدد ل الھيدروكربوناتإدارة  عن معھد كولومبيا للمعايير، وعقدت ثالث دوراتإلى الكولومبية  التقنية

 
 امستخدم 1,050عدد لألوزون أنشطة التوعية بشأن بدائل االستعاضة التكنولوجية ل التقنيةالوحدة وقادت   .28
لمستخدمين النھائيين، مثل محالت السوبر ماركت ومنتجي الألوزون  التقنيةالوحدة  تإلى ذلك، زارباإلضافة و. انھائي

  لمواد المستنفدة لألوزون.الخالية من ا تجريبيةالمشروعات اإليضاحية ال، لتعزيز الزھور
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42 
 
 

11 

 المذيباتومن الحرائق  قطاعات اإليروسوالت والوقايةاألنشطة في 
 

 ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونالمناخ  على تأثير المنخفضذات البدائل للالتقييمات األولية تم االنتھاء من   .29
 إلنھاء S.Aمع مختبرات ريمكو  المبدئياتفاق التعاون مشروع . وتمت صياغة تحت الجلد كمذيب إلنتاج إبر الحقن

 وتم االنتھاء من وضعتحت الجلد.  الحقن كمذيب في صناعة إبر ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 
تم التطھير و وعواملطفايات الحريق وكمادة دافعة والمذيبات  المادة الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية الستبدال 

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقاعدة بيانات استھالك  تحديث تمونشر تقرير فني عن بدائل ھذه االستخدامات. 
  بدائل.عن الوعقدت حلقة عمل للمستخدمين النھائيين  يةنبعاثاتاالت ستخدامااال
  

 الصرف
 

 6,821,483 القيمةمن في المائة)  99دوالر أمريكي ( 6,756,799 تم صرف ،2015آب  أغسطس/ حتى  .30
  .2016في عام رصيد األموال المعتمدة للمرحلة األولى. وسيتم صرف دوالر أمريكي 

  
 نشطة المقترحة في المرحلة الثانيةاألو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة استراتيجية 

 
من خط  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة في استھالك  35شاملة تخفيض الستراتيجية تقترح اال  .31

إمكانية االحترار البدائل ذات ألوزون، والبدائل الخالية من المواد المستنفذة لعن طريق تشجيع استخدام  األساس
 أجھزة تكييف الھواءصناعة رغوة وقطاعات اللطاقة في العالمي المنخفض والبدائل ذات القدرة العالية على توفير ا

 أنشطة في قطاع الخدمات والمساعدة التقنية لدعم من خاللتلك األنشطة  وسيتم إنجازق. ائالوقاية من الحرو التجارية
األنشطة التالية في المرحلة الثانية من بتنفيذ كولومبيا  وستلتزم تدريجيا.  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل إزالة 
  :اإلزالة خطة

 
انبعاثات غازات  لخفضالقانونية والمبادرات الطوعية  والشروطاعتماد وتنفيذ السياسات الوطنية   (أ)

 التبريد.
  

من  والوقاية ةلقطاعي الرغو ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استخدام الفرض و  (ب)
  ؛2020الحرائق بحلول عام 

  
القائمة  معدات تكييف الھواء ذات الوحدات المكثفة والمغلفةحظر على تصنيع واستيراد الفرض و  (ج)

طن من التبريد  1ساوي أو أكبر من تالتبريد  على قدرة ولھا 22-على الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2020بحلول عام 

  
للمواد فعال المن واآلالستخدام ا من أجللمھارات والتعامل مع األدوات والمعدات تحسين او  (د)

والمواد البديلة الجديدة ذات إمكانية االحترار العالمي  والتكنولوجيات الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛المنخفض

  
 .22-للھيدروكلوروفلوروكربونتجنب نمو طلب قطاع الخدمات و  )ـ(ھ

  
التبريد وتكييف الھواء ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض (ثاني أكسيد دات مع إدخال وتعزيز  (و)

 القائمة على عداتالكربون واألمونيا والھيدروكربون) من أجل الحد من نمو الم
  الھيدروفلوروكربون ذو إمكانية االحترار العالمي المرتفع.

  
  المواد المستنفدة لألوزون. على ئمةالسليم بيئيا للمعدات القا اإلنھاءتمكين إجراءات و  (ز)
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 منفي المائة  25ضافي بنسبة اإلتخفيض الحكومة كولومبيا ستعالج ، اإلزالة خالل المرحلة الثانية من خطةو  .32

 عام في ممتدللنظر في التزام  مستعدةكون ت، وس2020في المائة بحلول عام  35 بنسبة تخفيضاللھدف  االمتثالأجل 
  .2022أو  2021

 
 لألنشطة التنظيمية الفنيةالمساعدة 

 
  :اإلزالة سيتم تنفيذ المساعدة الفنية لألنشطة التنظيمية التالية في المرحلة الثانية من خطة  .33

 
  )؛دوالر أمريكي 243,360 تعزيز األطر التنظيمية والقانونية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  (أ)
 

(برنامج القائمة عليھا والمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية على تجارة الموادتعزيز الرقابة و  (ب)
 دوالر أمريكي)، 251,600 األمم المتحدة اإلنمائي،

  
المواد  إزالة عنأنشطة التوعية والتثقيف البيئي  وإجراءنشر المعلومات و  (ج)

(برنامج  والمنتجات الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .دوالر أمريكي) 275,200 األمم المتحدة اإلنمائي،

  
 وةاألنشطة في قطاع الرغ

 
شركات نظم ، وأربعة .S.A، روخاس ھيرمانوس ةمتقطعال األلواحواحدة تصنع  سيتم تحويل شركة  .34

تخدم الالتي )، QIC)( ) وكيو آي سيGMP( ) وجي إم بيOlaflexوأوالفلكس ( Espumlatexإسبومالتكس ((
ھي تحويالت ثانية، وكذلك العديد من  الشركاتجميع و، في إطار المرحلة الثانية. نھائيا عميال 791أكثر من 

في المائة  100بنسبة ھي مملوكة محليا و 1968في عام  S.A.تأسست روخاس ھيرمانوس و. النھائيينالمستخدمين 
، والخلط الھيدروكربوناتالمعدات الالزمة لتخزين شمل عملية التحويل تركيب ستحول إلى السيكلوبنيتين. وتوست
  السالمة. وتدقيقسالمة ورصد الغاز والتجارب والتدريب الوتركيب نظام مراقبة  اإلرغاء،تحديث معدات تعديل وو
 

رغوة الالتي تنتج تطبيقات الحجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ھم النظم  لشركات النھائيونن والمستخدم  .35
خزانات وقوارب األلياف النابيب واألو المبردة شاحناتلرغوة العزل لومتقطعة ال األلواح، مثل( ةمختلفلاجامدة ال

التفاعلي حقن وقولبة ال واألديم المندمجمرنة الرغوة للاإلجمالي ھو  مفي المائة من استھالكھ 3أقل من والزجاجية). 
شركات  تجريسو. المنخفضة الھيدروفلوروأوليفينإلى المستحضرات الشركات  وسوف تتحوللصناعة السيارات. 

 وتجري الفنيةمشاركة من المتلقين، وتقدم المساعدة الجمع خطابات ت، والشركاتالتحقق من عدد واستھالك  النظم
المتلقين  وسيطلب منالمشروع.  إنجازساعد في إجراءات تالفردية و اإلنجازجمع بيانات تالتجارب على المتلقين، و

أكد برنامج األمم المتحدة ونھائيا. ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  بإزالة والتعھدبات المشاركة توقيع خطا
 الشركةتلك بتم إعادة التمويل المرتبط تغير مؤھلة أثناء التنفيذ، س شركة على أنھاأي تم تحديد إذا على أنه اإلنمائي 

  لصندوق.إلى ا
 

وأوالفلكس  Espumlatexإسبومالتكس ( ھما النظم، شركاتمن  تصنع شركتانباإلضافة إلى ذلك،   .36
)Olaflexطن متري من 7,6 وسوف تزيالنجامدة للعزل. البولي يوريثان الرغوة  )، لوحات 

رأس المال التراكمية  تكاليفوالمياه. اإلرغاء بتكنولوجيا إلى تحول العن طريق  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
) Olaflexتزيل شركة أوالفلكس (سوف والتجارب واالختبارات. إجراء وتحضرات المسعلى تطوير  مقصورة

تحول إلى السيكلوبنيتين وستتبع عملية تحويل العن طريق  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  42,3
  .S.Aروخاس ھيرمانوس لعملية شركة مماثلة 

 
  ).3(الجدول ات استنفاذ األوزون من قدرطن  26,78 إزالةالتحويالت إلى  سيؤدي إنجاز  .37
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  )ب141-(الھيدروكلوروفلوروكربون وةفي قطاع الرغ الشركاتتحويل  مشروعات. 3الجدول 

 طن متري الشركة

من طن 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 التكنولوجيا البديلة
رأس  تكاليف

المال التراكمية
(دوالر أمريكي)

التشغيل  تكاليف
  التراكمية

(دوالر أمريكي)

إجمالي التكاليف 
(دوالر أمريكي)

التمويل 
 المطلوب

الفعالية 
من حيث 
التكلفة 
(دوالر 

أمريكي/ 
 كجم)

  9.79   230,662  517,292  8,542  508,750  السسيكلوبنتين2.59 23.57 روخاس ھيرمانوس 

10.99 99.91  للنظم شركة إسبومالتكس
الھيدروفلوروأوليفين 

 المخفض
 1,053,460  962,531  2,015,991  1,095,213   10.96  

للوحات  إسبومالتكس
  الجامدة

  *10.96   *83,357  69,328  30,828  38,500  اإلرغاء بالمياه0.84 7.60

4.55 41.41 للنظم GMPشركة   
الھيدروفلوروأوليفين 

 المخفض
 475,750  398,897  874,647  453,902   10.96  

1.45 13.23  أوالفلكس للنظمشركة 
الھيدروفلوروأوليفين 

المخفض/ 
  السسيكلوبنتين

 226,250  127,418  353,668  145,001   10.96  

4.65 42.27  أوالفلكس للوحات الجامدة
الھيدروفلوروأوليفين 

المخفض/ 
 السسيكلوبنتين

 410,300  38,790  449,090  413,721   9.79  

1.70 15.47  للنظم QIC شركة
الھيدروفلوروأوليفين 

 المخفض
 289,260  149,081  438,341  169,638   10.96  

  2,591,494 4,718,357  26.78 243.46 المجموع للرغوة

  طلب كما* 
 

  التبريد وتكييف الھواءاألنشطة في قطاع 
 

في تصنيع معدات تكييف الھواء  290-الھيدروكربون استخدام إليضاح اشملت المرحلة الثانية مشروع  .38
 عام ، التي أنشئت فيوشركة ثيرموتار للصناعات المحدودة .دوالر أمريكي 769,160التجارية بتكلفة إجمالية قدرھا 

وسوف في البلد  22-القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون، ھي المصنعة ألكبر كمية من وحدات التكثيف 1978
وحدة  4,100في المتوسط،  ،. وتنتج الشركة22-الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون  استنفادطن من قدرات  1 تزيل

التحويل تصميم المنتجات (وحدات تحكم والمكونات وسيتطلب طن.  5على  1 من تتراوحتبريد قدرة بسنويا، 
تدريب ولسالمة تركيب نظام او ،لتسرباتركيب نظام منع و والتطوير) األولي دائرة التبريد والنموذجوالكھربائية 
التقديرية  مدة المشروعو. والتدقيق السليم مواد التبريد بالھيدروكربون،التعامل اآلمن مع  العاملين في مجال واعتماد

الفرعي في ھذا القطاع  22-للھيدروكلوروفلوروكربون التامةسيؤدي تنفيذ المشروع إلى اإلزالة وشھرا.  24 ھي
التي تستخدم تكييف الھواء المغلفة والمكثفة تصنيع واستيراد معدات على حظر الالحكومة الكولومبية  وستفرض

. وكانت الفعالية من حيث 2020بحلول عام من التبريد طن  1بسعة تبريد أكبر من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  .جم/ ك دوالر أمريكي 42,26التكلفة للمشروع المقترح 

 
 األنشطة في قطاع خدمات التبريد

 
  :اإلزالة تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمات التبريد في المرحلة الثانية من خطة سيتم  .39

 
التبريد اإلنترنت لشركات تقديم خدمات  إلكتروني علىوضع سجل ومعايير التقنية ال وأنفاذالتدريب   (أ)

لمخزونات المواد والمستخدمين النھائيين ألفضل احتواء وتكييف الھواء 
الطبيعية لغازات التبريد  التدريب على االستخدام اآلمنو؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة

غازات . ووضع معايير تقنية الستخدام وتطبيق ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض وغيرھا
  ؛دوالر أمريكي) 946,000 (ألمانيا،التبريد وتكييف الھواء في قطاع التبريد 
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بشأن عامال  1,800و افني 200لمنح الشھادات لعدد جديدة العمل النفيذ معايير كفاءة وضع وتو  (ب)
اعتماد مؤسسات والطبيعية؛  لغازات التبريداالستخدام اآلمن والفعال في خدمة الأفضل ممارسات 

. وشراء األدوات الالزمة لتركيب اتالشھاد لتنفيذ نظام منح  غير الخدمة الوطنية للتعلمأخرى 
 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،الھيدروكربون  القائمة على التبريد وتكييف الھواء وصيانة معدات

  ؛دوالر أمريكي) 840,500
 

 720و استردادوحدة  360 تقديممن خالل  واالستصالحوإعادة التدوير برنامج االسترداد تعزيز و  (ج)
الممارسات. وسيتم إجراء تقييم  على أفضل تدريبلل في نظام منح الشھاداتتخزين للفنيين  أسطوانة

التبريد المستردة غازات سعة تخزين  تنقيذ. كما سيتم غازات التبريدجدوى تجميع آالت استرداد 
  ؛ دوالر أمريكي) 815,601 والمستصلحة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

 
ألنظمة التبريد وتكييف المنخفض  ذات إمكانية االحترار العالميبدائل لباستخدام  بشأنتوعية وال  (د)

البيئي ذات التأثير بدائل الالعتماد إرشادية الھواء التجارية من خالل تطوير وتنفيذ خمسة تجارب 
في أنظمة التبريد في تحالف استراتيجي بين المستخدمين النھائيين (محالت السوبر المنخفض 

والمستشفيات والفنادق) وشركات  ماركت وأنظمة تكييف الھواء في المباني العامة والخاصة
  .دوالر أمريكي) 950,000 ع (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،يالتجم

  
 قائاألنشطة في قطاع الوقاية من الحر

 
في قطاع الوقاية من  ب141-إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربونتشمل المرحلة الثانية المساعدة التقنية   .40
في البداية والمحمولة.  الحريق من وحدات إطفاء 1211-استخدام الھالون لةت إزا، تم2003في عام وق. ائالحر
 سعروارتفاع  اإلمداد؛ ولكن نظرا لمحدودية 123-إلى الھيدروكلوروفلوروكربونھذه الصناعة  تتحول

- الھيدروكلوروفلوروكربونو 123- الھيدروكلوروفلوروكربون، اعتمد استخدام 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
في قطاع الوقاية من  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحكومة كولومبيا استخدام  وأدركت. لمخلوطينب ا141
لم يكن ھذا كافيا للحد من  ولكن،ھذا االستخدام.  منوأصدرت تحذيرات للمستوردين  2011ق في عام ائالحر

كعامل إطفاء الحرائق.  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمساعدة التقنية لحظر استخدام  تاالستخدام. لذلك، طلب
 قواعد الممارسة. وسيتم وضع مدونات ھاإعادة تدويرواسترداد الھالونات  تنفيذ أنشطةوباإلضافة إلى ذلك، سيتم 

 سيتم شراء أسطواناتو ات،مرافق إعادة تدوير الھالون وسيتم تطوير، اتالسترداد وإعادة تدوير واستصالح الھالون
معرف الھالونات ونظام إعادة التدوير لتحسين مرافق إعادة تدوير الھالونات (برنامج األمم المتحدة وتخزين ال

 .دوالر أمريكي) 458,000 اإلنمائي،
  

 برنامج أنشطة التنفيذ والرصد
 

 786,000 موال ألنشطة التنفيذ والرصد والتحقق والمتابعة أيضا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،طلبت األ  .41
  دوالر أمريكي).

 
 اإلزالة التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة

 
 دوالر أمريكي 7,336,915 اإلزالة تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة  .42

 قدرھامن حيث التكلفة  ةفعاليب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  72,76 إلزالة
 .4مبين في الجدول ال على النحو، جم/ كدوالر أمريكي 7,09
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  لكولومبيا اإلزالة . التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة4الجدول 
- الھيدروكلوروفلوروكربون وصف المشروعات

22  
 (طن متري)

الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141-

(طن متري)

  المجموع
متري)(طن 

تكلفة رأس المال
  التراكمية

(دوالر أمريكي)

تكلفة التشغيل 
  التراكمية

 (دوالر أمريكي)

التكلفة اإلجمالية
  دوالر أمريكي)

التمويل المشترك
 دوالر أمريكي)

 المنحة المطلوبة
 دوالر أمريكي)

الفعالية من 
  حيث التكلفة

دوالر أمريكي)
 تحويل قطاع رغوة البولي يوريثان

 (اليوئنديبي)الشركات 
 *10.97 *83,357 - 69,328 30,828 38,500 7.60 7.60 0.00  إسبومالتكس، الرغوة الجامدة
 9.79 413,721 35,369 449,090 38,790 410,300 42.27 42.27 0.00  أوالفلكس، اللوحات الجامدة

روخاس ھرمانوس، األلواح 
  المتقطعة

0.00 23.57 23.57 508,750 8,542 517,292 286,630 230,662 9.79 

المجموع الفرعي لشركات 
  الرغوة

0.00 73.44 73.44 957,550 78,160 1,035,710 321,999 727,740 9.91* 

 (اليوئنديبي)شركات النظم 

 10.96 1,095,213 920,778 2,015,991 962,531 1,053,460 99.91 99.91 0.00 ، شركة النظمإسبومالتكس
GMP النظم، شركة 

  
0.00 41.41 41.41 475,750 398,897 874,647 420,745 453,902 10.96 

 10.96 145,001 208,667 353,668 127,418 226,250 13.23 13.23 0.00 ، شركة النظمأوالفلكس
QIC 0.00 15.47 15.47 289,260 149,081 438,341 268,703 169,638 10.96 

المجموع لشركات النظم 
 للرغوة

0.00 170.02 170.02 2,044,720 1,637,927 3,682,647 1,818,893 1,863,754 10.96 

المجموع الفرعي لقطاع 
 الرغوة

0.00 243.46 243.46 3,002,270 1,716,087 4,718,357 2,140,892 2,591,494 10.64 

 (اليوئنديبي) قطاع صناعات التبريد وتكييف الھواء التجاري
تحويل شركة ثيرموتار 
  للصناعات المحدودة

18.20 0.00 18.20 654,500 114,660 769,160 0 769,160 42.26 

المجموع الفرعي لقطاع 
صناعات التبريد وتكييف 

  الھواء التجاري

18.20 0.00 18.20 654,500 114,660 769,160 0 769,160  

 قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء
التدريب والمعايير التقنية 

اإللكتروني على والسجل 
اإلنترنت (الوكالة األلمانية 

  للتعاون الدولي)

124.17 0.00 124.17 0 0 946,000 350,000 596,000 4.80 

اعتماد الفنيين وتوريد األدوات 
  (اليوئنديبي)

104.27 0.00 104.27 0 0 840,500 340,000 500,500 4.80 

استرداد غازات التبريد وإعادة 
 التدوير واالستصالح 

  (اليوئنديبي)

153.25 0.00 153.25 0 0 815,601 80,000 735,601 4.80 

التعليم وتقديم المعلومات بشأن 
البدائل ذات التأثير البيئي 

المنخفض للمستخدمين 
  النھائيين  (اليوئنديبي)

102.08 0.00 102.08 0 0 950,000 460,000 490,000 4.80 

المجموع الفرعي لقطاع  
  وتكييف الھواءخدمات التبريد 

483.77 0.00 483.77 0 0 3,552,101 1,230,000 2,322,101  

  اليوئنديبي)قطاع الوقاية من الحرائق (
 5.00 308,000 150,000 458,000 0 0 61.60 61.60 0.00  المساعدة القنية

المجموع الفرعي لقطاع 
  الوقاية من الحرائق

0.00 61.60 61.60 0 0 458,000 150,000 308,000  

األنشطة التنظيمية
اإلطار التنظيمي والقانوني  

  (اليونيب)
0.00 38.20 38.20 0 0 243,360 60,000 183,360 4.80 

تعزيز الرقابة على التجارة  
  (اليوئنديبي)

0.00 42.00 42.00 0 0 251,600 50,000 201,600 4.80 

 4.80 175,200 100,000 275,200 0 0 36.50 36.50 0.00  التوعية  (اليوئنديبي)
المجموع الفرعي لألنشطة 

  التنظيمية  (اليوئنديبي)
0.00 116.70 116.70 0 0 770,160 210,000 560,160 4.80 

 7.09 6,550,915 3,730,892 10,267,778 1,830,747 3,656,770 923.73 421.76 501.97المجموع
 إدارة وتنفيذ المشروع
  786,000 60,000 846,000       إدارة وتنفيذ المشروع 
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    تعليقات وتوصية األمانة  

  التعليقات

ةألمانة المرحلة الثانية من راجعت ا  -43 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ا في ضوء  خطة إدارة إزالة الم لكولومبي
ى ة األول ات و المرحل وطالسياس ايير  والخط ك مع ي ذل ا ف راف، بم دد األط ندوق المتع ة للص واد التوجيھي ة الم إزال

ة ن  الھيدروكلوروفلوروكربوني ة م ة الثاني تھالك للمرحل اع االس ي قط واد ف ة الم ط إدارة إزال خط
  .2015-2017للفترة  لصندوق المتعدد األطرافا)، وخطة عمل 74/50(المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ة الشاملةاالستراتيجي

اً باال  -44 ة علم تراتيجية أخذت األمان املةالس ي ش تراتيجية ااقترحتھ الت اول االس ا. وتتن ة كولومبي اعي حكوم  قط
واء، وقطاع الخدمو اوىالرغ تھدفة.  ةتكييف الھ لة من األنشطة المس ن خالل سلس تراتيجية سوى وال تشمل االم س

ى عمليات  دائل التحول إل درة الب المي منخفضةذات الق رار الع ى إحداث االحت ى  عل ال عل دائل الوستعزز اإلقب ذات ب
  الطبيعية. غازات التبريد، بما في ذلك على إحداث االحترار العالمي منخفضةالقدرة ال

طن  78.92طن من قدرات استنفاد األوزون وتمت إزالة ما مجموعه  225.60كولومبيا ھو لاألساس إن خط   -45
طن من  72.76ستزيل المرحلة الثانية ، بالصيغة التي قّدمت بھاالمرحلة األولى. ن بموجب من قدرات استنفاد األوزو
تنفاد األوزون درات اس ـ . ق ع ال ت 12.30م درات اس ن ق ن طن إضافي م دروكلوروفلوروكربوننفاد األوزون م -الھي

درب 141 وارد  المص والت ال ي البولي طف ابقة الخل مه الس يتم خص ذي س ن  ال ن اإل ؤم د م رر للح ا للمق الي وفق جم
في المائة من خط  73ما يمثل  أياستنفاد األوزون،  من قدراتطن  163.98مجموع التخفيضات سيبلغ (ب)، 42/68

ة المؤھل ل االستھالك المتبقي وسيبلغكولومبيا. لاألساس  ة الثاني د المرحل ا بع تنفاد  61.62كولومبي درات اس طن من ق
زم خفض بنسبة  غير أن الحكومة. بالصيغة التي قّدمت بھا، األوزون ة عن خط  35اقترحت أن تلت األساس في المائ

ً 2020بحلول عام  الخاص بھا زام  ااستعدادھ إلى ، مع اإلشارة أيضا د .موسعللنظر في الت ا وق ان استھالك كولومبي  ك
  من خط األساس الخاص بھا.في المائة  31أقل بـ  بالفعل 2014لعام 

  حلة الثانيةاألنشطة المقترحة في المر

  األنشطة في قطاع الرغاوى

والت  -46 وردي البولي د م اً أن أح ة علم ذت اللجن انوسل أخ اس ھيرم و  Rojas Hermanos روخ ھ
Espumlatex ،دى ا إذا إح اءلت عم ة وتس ة الثاني ا بموجب المرحل تم تحويلھ رح أن ي ي يقت ن  الشركات الت ان يمك ك

ركة والت للش تري البولي دروفلوروأوليفين ال -أن تش طھي ابقة الخل ن  الس ن  Espumlatexم وت أو م م األخرى بي نظ
ة ة الثاني ي المرحل ا ف ري تحويلھ دالً يج يكلوبنت، ب ى الس ه إل ن تحويل ائي ام دة اإلنم م المتح امج األم ار برن ن. وأش

ك أنه في حين ) إلى اليوئنديبي( ة أن ذل ةممكن من الناحي ى  الشركة التحول، فضلت التقني يكلوبنتالإل ن في ضوء اس
ضافي برأس الخلط اإل، ناقشت األمانة التكاليف المرتبطة ھذا خيار التكنولوجيال المالية والتكنولوجية. ونظراً  التداعيات

من الحماية السالمة و لقوالب وأنظمةوالتعديل التحديثي للبوليول/البنتان ل العازل خزانواللبنتان الخلط السابق لوحدة و
لموافقة عليھا. وبعد التكاليف في المشروعات المماثلة األخرى التي سبق وتمت االتكاليف أعلى من  ن أنوتبي الحرائق،

اليف اإلضافية  ى التك اق عل م االتف ـ مناقشات، ت اليف رأس  دوالر أمريكي 403,150دوالر أمريكي ( 403,909ب تك
  دوالر أمريكي تكاليف التشغيل). 759و  المال

وال الجاسئة ، صفائح البوليوريثانOlaflexو Espumlatex ينتج بيتي نظم،   -47 ة البولي ى أنظم ت باإلضافة إل
ائيينا ملعمالئھ السابقة الخلط التي يوفرانھا اتصغر حجم نظراً ل. النھ ري  Espumlatex  )6.60في  العملي طن مت

الي، مما النفخ بالماء بالكامل تكنولوجيا الشركة)، اختارت 2014في عام  لمساعدة بااإلضافية المقترحة  فيحصر التك
في  نظم النفخ بالماء للتحول إلىتمويل  حصلت على Espumlatex وبعد مالحظة أنالتجارب واالختبارات. و التقنية

ا  ق عليھ روعات مواف ب مش ر بموج ابقا (انظ م COL/FOA/32/INV/48و  COL/FOA/32/INV/49س )، ت
ة تم االتفاق و. التقنية لمساعدةل مطلوبدوالر أمريكي ال 20,000مبلغ الـ االتفاق على  على تكاليف تشغيل إضافية بقيم

ي 22,607 ئة ف فائح الجاس اج الص ل إنت يتم تحوي ي. وس يكلوبن Olaflex دوالر أمريك ى الس ة ون. تاإل ت األمان ناقش
ة من الخلط السابق ل وحدةوالضغط عالي التعديل التحديثي للموزع بالتكاليف المرتبطة  لبنتان وأنظمة السالمة والحماي

لموافقة عليھا. وبعد التكاليف في المشروعات المماثلة األخرى التي سبق وتمت االتكاليف أعلى من  وتبين أن، الحرائق
اليف اإلضافية  ى التك اق عل م االتف ـ مناقشات، ت اليف رأس  دوالر أمريكي 376,200دوالر أمريكي ( 377,747ب تك

 والر أمريكي تكاليف التشغيل).د 1,547و  المال
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تكاليف رأس المال اإلضافية: بالنظم األربعة، تم االتفاق على التغييرات التالية ذات الصلة  ببيوتوفيما يتعلق   -48
ن  م تك لة ل دات ذات الص تعال (بالمع ة لالش دائل القابل تخدام الب ي) 58,000اس افية دوالر أمريك ى  إض را إل أن نظ

تكلفة المعدات المختبرية  سيتم توفيرھيدروفلوروأوليفين، ليست قابلة لالشتعال ؛ صيغ الة، تخفيض التكنولوجيا المختار
دات في إطار  على بما أنه سبق وحصل Espumlatex باستثناء بيوت النظمإلى  دوالر أمريكي) 26,250( ذه المع ھ
  . الحرج عالي ثاني أكسيد الكربونتكنولوجيا  التدليلي بشأنمشروع ال

ائييناستھالك العمالء  ه تم احتسابمانة أنألحظت اال  -49 وتبعض ل النھ نظم بي ى أساس متوسط  ال السنوات عل
على أساس العام الماضي، وأن بعض  في حين أنه تم احتساب االستھالك لبعض بيوت النظم األخرى، األخيرةالثالث 
ذيھؤالء العمالء، المزدوج لعد التجنب من أجل و. متعددة نظمبيوت على قائمة  واظھر النھائيينالعمالء  د  األمر ال ق

ذيالنظم  بيتغير ي ة،  ال ه نظم في سنوات مختلف ارتيشترون من ا استخدام  اخت ة كولومبي ام حكوم كأساس  2014ع
مع ثالث شركات صغيرة تم تأسيسھا وبيت نظم واحد. عميل نھائي بالحتساب االستھالك وربط االستھالك الكامل لكل 

ر طفيف في  ذلك ، أدىتم إدراجھا بشكل غي متعمدو التوقفبعد تاريخ  ري  193.59ستھالك من االإلى تغيي طن مت
مؤسسة صغيرة ومتوسطة  800في ضوء أكثر من و. ب141-الھيدوكلوروفلوروكربونطن متري من  185.01إلى 

ا  )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيسيتحقق سابقة، الحجم في كولومبيا، ووفقا للممارسات ال ة كولومبي وحكوم
  .غير مؤھلة يتبين أنھاشركات بي أموال مرتبطة وسيرجعان أالتنفيذ  خالل الشركاتجميع  تأھيلمن 

ائييقّدر   -50 م المتحدة اإلنم ديبي) برنامج األم اليف  (اليوئن ة تك ى التحول التشغيل اإلضافية ذات الصلة بعملي إل
يغ ال دروفلوروأوليفين ص نخفض الھي ـ م ة دوالر أمريكي/ 9.63ب اس تكلف ى أس غ عل ي 17.00ك غ دوالر أمريك / ك

دروفلوروأوليفينلل دروفلوروأوليفينوال 1233zd(E)-ھي بة  أي، 1336mzzm(Z)-ھي اض بنس ة  50انخف ي المائ ف
رغوة، المتفوق من حيث خصائص ھا النظرا لسلوك ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون ھيدروفلوروأوليفين نسبة إلىلل

بة  نفخونس ل ال ىالو لعام ول إل ين بولي يانات ميثيل ل داي إيزوس ـ  ة) البوليمريMDI( داي فيني د و. 1:1ب ةبع  مراجع
ذلك ھي  تكاليف التشغيل اإلضافيةاألمانة أن  قررت، ةمفصل ة الليست مؤكدة في ھذا الوقت. واألسباب الرئيسية ل كمي
ا بشكل مشترك معضافية اإلمياه للمعروفة الغير  يتم نفخھ ي س دروفلوروأوليفينال الت ر صيغة كيف ؛ و3ھي يتم تغيي س

والت ي  البولي رات ف ال، التغي بيل المث ى س اء (عل ن الم افية م ات إض را للكمي طوحنظ ة للس واد المفّعل ل و الم العوام
ي ستكون ضروريةMDI( فينيل داي إيزوسيانات داي ميثيلينوكمية )؛ المكونه بحد ذاتھا، والبوليوالت المحفزة  ) الت
نفخونسبة  للصيغة؛ د عامل ال ين زائ ى ميثيل ول إل يانات البولي ل داي إيزوس ار والتجارب  إن. )MDI( داي فيني االختب
ائي ستالتي  اتوالتدريب ل نھ ى ساعد سيتم تقديمھا لكل عمي دروفلوروأوليفين الشركة عل د مخفض استخدام صيغ ھي ق
  .)MDI( داي فينيل داي إيزوسيانات ميثيلين عامل النفخ إلى زائدلبوليول لنسبة مختلفة تتطلب 

ى أنو  -51 النظر إل ىب اق عل م االتف ة  ه ت رى وعتب اليف األخ ع التك ة جمي اليف البالغ دوى التك دوالر  10.96ج
رر  أمريكي/كغ التي تم احتسابھا ل من أن تكون  يجب، 4)3(ج)(50/74وفقا للمق اليف التشغيل اإلضافية أق  2.13تك

تم تخفيضلكغ دوالر أمريكي/ دد األطراف لي امج ھالتمويل المؤھل من الصندوق المتع ى أن برن اق عل م االتف ذلك ت . ول
ه إذا عندإلى اللجنة التنفيذية  بشأن تكاليف التشغيل اإلضافيةسيقدم تقريرا  (اليوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائي  تنفيذ وأن

  .لصندوق المتعدد األطرافإلى اضافية اإلاألموال  سيتم إرجاعكغ، دوالر أمريكي/ 2.13كانت تلك التكاليف أقل من 

ى تتحول التحويل الثانية، عمليات وفيما يتعلق بأھلية   -52 دائل الالشركات إل درة الب ى إحداث  منخفضةذت الق عل
ً  االحترار العالمي ا ة وفق رر  وبالتالي فھي مؤھل رر و) و (ج). 1(ب)(50/74للمق ا للمق ة 20/74وفق ، اتصلت الحكوم

ورديب دروفلوروأوليفينال م د ھي ام  توأك ي ع ا ف ات لكولومبي وافر العين ام 2015ت ي ع ا ف اري لكولومبي تج تج ، ومن
ع و. الرغاوىفي قطاع  المشروعات للبدء بتنفيذ، وھو الموعد المقترح 2017 ا أن جمي ة كولومبي عمالء الأكدت حكوم

ا  100ھي مملكوكة بنسبة  المشروعات الجامعةالشركات الصغيرة والمتوسطة في من  ى  والفي المائة محلي تصدر إل
ى 5األطراف العاملة بمقتضى المادة أطراف غير  ة عل ري ( 433.92 خصم. وأخيرا، وافقت الحكوم  47.73طن مت

ن  تنفاد األوزونط درات اس ن ق ن م دروكلوروفلوروكربون) م رتبط ا ب141-الھي روعاتلم ن  بمش ة م ر مؤھل غي
ا المؤھل استھالك ي  كولومبي دروكلوروفلوروكربونالمتبق ةب141-للھي ذه الكمي ـ  . وتشمل ھ ري 111.82ال  طن مت

                                                 
، بما في ذلك من خالل تحليل وتحسين صيغ البوليوريثانالمخفض إلنتاج رغوة  أوليفينھيدروفلوروقّدمت حكومة كولومبيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع تدليلي للمصادقى على ال 3

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل استخدام الھيدروفلوروأوليفين/ الماء. وقّدمت حكومة المملكة العربية السعودية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع تدليلي بشأن إزالة المو
يدروفلوروأوليفين (الوثيقة روأوليفين كعامل نفخ للرغاوى في استخدامات رغاوى الرش في الدرجات المحيطة العالية، بما في ذلك من خالل تحليل وتحسين مختلف صيغ الھالھيدروفلو

UNEP/OzL.ProExCom/75/27.(  
 7.83في المائة أعلى من عتبة جدوى التكاليف البالغة  40ن متري، سيكون الحد األقصى حتى ط 20"... الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الرغاوى مع استھالك بأقل من   4

  دوالر أمريكي".
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تنفاد األوزونطن  12.3( درات اس ن ق ن م دروكلوروفلوروكربون) م ي  ب141-الھي ابقة ف والت المصدرة الس البولي
  .(ب) 42/68كولومبيا وفقا للمقرر لالمتبقي  المؤھل من االستھالك الذي سيتم خصمه

  : التكاليف المتفق عليھا لقطاع الرغاوى في كولومبيا5الجدول 

الھيدروكلوروفلوروكرب  الوصف
 ب (طن متري)141-ون

جدوى التكاليف   التكلفة (دوالر أمريكي)
 (دوالر أمريكي/كغ)

المجموع   التشغيل رأس المال  الشركات
  المطلوب

  

Espumlatex، 5.93 6.6016,50022,60739,107 الصفائح الجاسئة 
Olaflex8.94 42.27376,2001,547377,747  ، الصفائح الجاسئة 

Rojas Hermanosر واح غي ، األل
 9.79 23.49403,150759229,928 المتصلة

 8.94 72.36795,85024,913646,782المجموع الفرعي لشركات الرغاوى
   بيوت النظم

Espumlatex10.96 1,044,915*95.34951,160  ، بيت نظم 
GMP10.96 437,545*39.92352,825  ، ، بيت نظم 

Olaflex10.96 144,957*13.23152,825  ، بيت نظم 
QIC10.96 142,929*13.04215,835  ، بيت نظم 

 10.96 1,770,346*161.531,672,645المجموع الفرعي لبيوت نظم الرغاوى
  433.92  المشروعات غير المؤھلة
 3.62 2,417,128*667.812,468,495  مجموع قطاع الرغاوى

  (*) غير أكيد.
  

  األنشطة في قطاع التبريد وتكييغ الھواء

غ  Industrias Thermo-Tarاستمراية عملية التحول في األمانة ناقشت   -53 اليف تبل دوالر  42.26بجدوى تك
غ.  وحظ أن أمريكي/ك ي االول تھالك ف ركة آخس تھالك  الش ع اس اض (م ي االنخف ام ف ي ع ن نصف 2014ف ل م  أق
معدات التبريد وتكييف الھواء قد في تصنيع  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك أن )، و2012في عام  االستھالك
ه يمكن األمانة أن ترحاقتو. 2014طن متري في عام  40 إلى 2009عام طن متري في  121بشكل كبير من  انخفض

ةبما أنه(د) 21/74لمقرر وفقا لكمشروع تدليلي  بشكل أنسب اعتبار عملية التحول ھذه م األمان ى حد عل دات ، عل ، مع
  .الخدمةليست في  17.5-3.5ضمن نطاق  290-التبريد التجاري المعتمدة على الھيدروكربون

ذا   -54 دالّ وفي ضوء ھذه االعتبارات، قررت الحكومة إزالة ھ ة، وب ة الثاني ه المشروع من المرحل ك قدمت  من ذل
روع  دليليكمش بعين ت امس والس اع الخ ى االجتم ى أن إل ارة إل ع اإلش ول، م ة لتح ّكل عملي ن  ستش ا م را ھام عنص

ى حظر بوضعتسمح للبالد سأنھا بما  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھااستراتيجية  تيراد  عل تصنيع واس
دات تخدم بعض مع ي تس واء الت دروكلوروفلوروكربون تكييف الھ تمر 22-الھي ر، سوف تس ذا الحظ ل ھ دون مث ، وب

اً تصنيع في شركات ال المي، حالي رار الع ى إحداث االحت ة عل درة عالي د ذات ق واء مع غازات تبري د الھ دات تبري مع
  أ.410-أو الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  حماية من الحرائقاألنشطة في قطاع ال

دروكلوروفلوروكربون  -55 تھالك الھي ة اس رح إزال ن المقت طة 141-م ر بواس الل حظ ن خ وائح ب م الل الل خ
ة.  تالوطني ن  والحظ ة ل طة المقترح ة أن األنش اولاألمان تخدام  تتن دروكلوروفلوروكربوناس ات 123-الھي ي طفاي  ف
ى تلھذا القطاع من المرجح أن  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة المحمولة في ھذا الوقت وأن  الحريق ؤدي إل

دروكلوروفلوروكربونزيادة استھالك  تبداله  1.24( 123-الھي تنفاد األوزون في حال اس درات اس طن إضافي من ق
ا 1:1على أساس  دروكلوروفلوروكربون). ولوحظ أنه إذا كان استھالك كولومبي وق نقطة البد سيزداد 123-للھي ة ف اي

  .االستھالك اإلضافي دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف ذلكالمستدام، ستعالج الحكومة للخفض التجميعى 

ا تنظر األمانة أن اقترحت   -56  ة كولومبي ن، وحظر استخدام في حكوم ذ المشروع في أقرب وقت ممك دء تنفي ب
دروكلوروفلوروكربون ي أ ب141-الھي ة ف ق المحمول ات الحري ام لطفاي ي ع يس ف ن ول ت ممك رب وق . 2020ق

ان عما إذا أيضاً استفسرت األمانة و ى ك وري عل دروكلوروفلوروكربونفرض حظر ف سطوانات االفي  ب141-الھي
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ن أن ال غيرة يمك ائييص دة اإلنم م المتح امج األم ح برن رح. وأوض ر المقت ل الحظ ديبي) كم د  هأن (اليوئن تم تزوي ي
، غك 250 براميل بسعةو غك 13.6سعة  لطفايات الحريق المحمولة في اسطوانات ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
دا ل يشّكل الحظر على األسطوانات الصغيرةلذلك من غير المرجح أن  رح. لمكمال مفي ديل الجدول وحظر المقت م تع ت

ة ا ما أن تتممن أجل البدء  الحماية من الحرائققطاع لالزمني لألنشطة  ى المرحل ة عل ة، الموافق الحظر وسيسري لثاني
  . 2017ديسمبر كانون األول/ 31بحلول 

ة أيضاوناقشت األ  -57 ة األنشطة مان ة الممكن ل المقترحة  المتداخل ز اإلطار التنظيمي مث ة لتعزي المساعدة التقني
ى األنشطة  واستناداً إلىوالقانوني وتكاليف األنشطة الالزمة.  قتلك المناقشات، تم االتفاق عل ا وعل المواف ةاليھ ـ  تكلف ب

  دوالر أمريكي. 75,900

ة ل تدويرھا واستردادھاوإعادة  اتالھالون استرجاعاألمانة أن األنشطة المقترحة لتعزيز والحظت   -58 يست مؤھل
ى تعويض  ة لللحصول عل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا في إطار خطة إدارة إزال ا أنكولومبي واد  بم ك الم تل

ت  واد ليس ةم ن. ھيدروكلوروفلوروكربوني راف  وفضالً ع دد األط ندوق متع ان الص ك، ك ّدمذل د ق ى  ق اعدة إل المس
رح على وافقت حكومة كولومبيا وكولومبيا لألنشطة في إطار البرنامج الوطني إلدارة الھالونات.  إزالة المشروع المقت

ي تساع ه تم تشجيعإلدارة الھالونات، مع اإلشارة إلى أن ى ضمان األنشطة الت د اآلمن لد عل لصناعة  اتلھالونالتزوي
دني  ران الم رر الطي ي المق ك XXVI/7ف ة  وال تمل وارد الالزم بالد الم ذهال ولي ھ دى القصير أو  لت ي الم األنشطة ف

  المتوسط.

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد

ة من خط األساس  11.7المقترحة  ةمن خالل أنشطة قطاع الخدم تم تحقيقھالتخفيضات التي تمثّل ا  -59 في المائ
ا. ل ي تحققت بالفعل في إطار  األخرى ألنشطةلنظرا وكولومبي ة والتخفيضات الت ة الثاني المقترحة في إطار المرحل

  ).6دوالر أمريكي (الجدول  1,685,576إلى تكلفة موافق عليھا قدرھا  ما أدىالمرحلة األولى، تم تعديل األنشطة 

  عليھا والتكاليف لقطاع الخدمة: األنشطة الموافق 6الجدول 

الطلب األولي  المشروع
 (دوالر أمريكي)

كما تمت الموافقة 
  عليه (دوالر أمريكي)

  التغييرات

ى جل عل ة والس ايير التقني دريب والمع الت
 االنترنت

  ترشيد األنشطة 596,000543,000

ة؛ 500,500382,800 إصدار الشھادات وتوفير األدوات للفنيين ايير العمال داد مع تكلفة االستشارات إلع
دد  ھادات، ع دار الش ل إص دد ورش عم ع
واد  تخدام الم ات األدوات الس مجموع

  )150إلى  200الھيدروكربونية (من 
تعادة  يح اس ازاتتوض ادة غ د وإع التبري

  واستردادھا تدويرھا
ن 735,601503,776 تعادة (م دات االس ي وح يض ف  360تخف

ى  طو250إل ن )؛ األس ى  720انات (م إل
ن 500 ع (م ز الجم طوانات لمراك )؛ األس

  )690إلى  1200
تخدمين تھالك المس ادات اس ي ع ر ف التغيي
 النھائيين لنظم التبريد وتكييف الھواء التجاري

ل 490,000256,000 دد ورش العم ي ع يض ف تخف
  )2إلى  5والمشروعات الرائدة (من 

ة  2,322,1011,685,576  التكلفة اإلجمالية تنفاد  19.31إزال درات اس ن ق ن م ط
دروكلوروفلوروكربون ن الھي -األوزون م

22  
  

  المساعدة التقنية لدعم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة أنالحظت   -60 ام األمان دءاً من ع دروكلوروفلوروكربون ،2015ه ب د للھي بالد  ب141-االستھالك الوحي ي ال ف
ييس ة من الحرائقى تصنيع الرغاو قطاع كون ف الي. والحماي إن األنشطة المقترحة في وبالت امج ال، ف لمساعدة لبرن

ذ  التقنية دعم الفي صياغة وتنفي ةسياسات ل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم يس  إزال ال استھالك بصلة مباشرة  لھ
أنھا وبما أنتكاليف إضافية. ليست وبالتالي فھي  141f-للھيدروكلوروفلوروكربونكولومبيا  عزز تأن  األنشطة من ش

ى  د عل درة البل ةق تھالكھا  معالج دروكلوروفلوروكربوناس ط 22-للھي ى رب اق عل م االتف ي ال، ت ات ف تخفيض
  .التمويل المطلوب في إطار ھذا النشاطب 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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ة اإلج  -61 اق التكلف م االتف اليف. وت يد األنشطة والتك ارات لترش ـ وناقشت األمانة الخي ة لألنشطة ب  454,560مالي
  . 7دوالر أمريكي، على النحو المبين في الجدول 

  : األنشطة الموافق عليھا والتكاليف ألنشطة المساعدة التقنية7الجدول 

الطلب األولي  المشروع
(دوالر 
 أمريكي)

كما تمت الموافقة 
عليه (دوالر 

 أمريكي)

  التغييرات

تشاورية وفي تخفيض في عدد االجتماعات ال 183,360129,360 تعزيز اإلطار التنظيمي والقانوني
ادي  األثر االقتص ة ب ات المتعلق اق الدراس نط

  لتدابير المعتمدة.ل
واد ى الم ة عل ة التجاري ز الرقاب تعزي

دة  دات المعتم ة والمع الھيدروكلوروفلوروكربوني
 على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

واد تخفيض في عدد 201,600175,000 ورش العمل والسفر والم
  الترويجية

تخفيض في المواد المطبوعة وفي عدد أنشطة 175,200150,200  التعليم البيئة ونشر الوعي
  التوعية

ة 560,160454,560 التكلفة اإلجمالية  درات استنفاد األوزون  5.21إزال طن من ق
  من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  والرصد والمتابعةالبرنامج للتنفيذ 

ا   -62 ت كولومبي ى، اقترح ة األول ب المرحل ة وبموج ة التنفيذي ت اللجن ى وافق ط عل يرب يض ف تھالك  تخف اس
ة و. المشروعاتوحدة رصد ب 22-الھيدروكلوروفلوروكربون امج  استخداماقترحت األمان ذا البرن ل لھ ا نھج مماث كم
ى ة األول او. بموجب المرحل ة كولومبي ى أشارت حكوم ط تال  اأنھ إل ي رب ذا النشاط. تخفيض برغب ف ي ضوء وھ ف

ة،  سيتمالتغيرات في األنشطة التي  ة الثاني ديل االضطالع بھا في إطار المرحل م تع ذ والرصد ت امج للتنفي اليف البرن تك
  دوالر أمريكي.  463,316لتصبح والمتابعة 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلزالة والتكلفة الكلية المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة 

دروكلوروفلوروكربون  -63 ة الھي ة الثاني ا، ستزيل المرحل ّدمت بھ ي قُ ب في قطاعي الرغاوى 141-بالصيغة الت
ى استخدام  ة حظر عل دروكلوروفلوروكربونوالحماية من الحرائق، وستفرض الحكوم ذين القطاعين 141-الھي ب لھ

ام  ول ع ذ2020بحل د أن أخ ام . وبع ن ع داًء م ه ابت اً أن ة علم د 2015ت اللجن تھالك الوحي يكون االس ، س
دروكلوروفلوروكربونل ة 141-لھي ى كاف ر عل ا حظ ة كولومبي رض حكوم ت أن تف اعين، اقترح ذين القط ي ھ ب ف

طن المتبقي من  17.55، مما يسمح بخصم الـ 2020ب بحلول 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدامات واستيراد 
ى فرض حظر 141-الھيدروكلوروفلوروكربونقدرات استنفاد األوزون من  ة عل ب المؤھل المتبقي. ووافقت الحكوم

. غير أن الحكومة ترغب في 2020ب بحلول عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربونعلى كافة استخدامات واستيردات 
ت ا إذا ينبغي خصم االس ة م ة التنفيذي دروكلوروفلوروكربونھالك المتبقي من مناقشة مع اللجن ب في ضوء 141-الھي

  الحظر المتفق عليه. 

اضافية اإلتخفيضات الفي ضوء و  -64 يتم تحقيقھ امج قطاع الرغاو بموجب التي س رتبط  ىبرن  بالمشروعاتالم
ة،  الموافق عليھا بموجب األنشطة المنقحةوغير المؤھلة،  ة الثاني ا مجموعه  ستزيلالمرحل ة م طن  104.75الحكوم

من طن  183.66 تخفيض بـالمرحلة األولى، ھذا يمثل  بموجبمع التخفيضات الممولة واستنفاد األوزون.  من قدرات
كولومبيا بعد لالمتبقي  المؤھل االستھالك وسيبلغكولومبيا. لمن نقطة البداية للخفض التجميعى  قدرات استنفاد األوزون

ة و. الخاص بھا خط األساسفي المائة من  18.5المرحلة الثانية  ذه التخفيضات، اقترحت حكوم افي ضوء ھ  كولومبي
ة دون خط األساس  60أن تلتزم بتخفيض بنسبة  ا في المائ ام  الخاص بھ ول ع ة دون خط  65و  2020بحل في المائ

اً أن. 2022أساسھا بحلول عام  ة علم د الالمتبقي  المؤھل االستھالك وبعد أن أخذت األمان ا بع ة كولومبي ة الثاني لمرحل
  . 2022 في المائة فقط، دعت حكومة كولومبيا للنظر في التزام أكثر طموحا بحلول عام 18.5 سيبلغ

دروكلوروفلوروكربون  -65 ى الھي ر عل ة حظ تفرض الحكوم ة، س ة الثاني ب المرحل ة 141-وبموج ب لكاف
ام  ول ع تخدامات بحل ى2020االس ر عل ة حظ تفرض الحكوم ك، س ى ذل افة إل تخدام  . وباإلض اس

ول 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ق بحل انون األول/ديسمبر  31ب في قطاع الحماية من الحرائ راً، 2017ك . وأخي
ى  دة عل بليت المعتم واء الس ف الھ دات تكيي تيراد مع نيع واس ى تص ر عل رض حظ ى ف ة عل ت الحكوم وافق

دروكلوروفلوروكربون ول  22-الھي مبر  31بحل انون األول/ ديس ي 2022ك لة ف اليف المفص طة والتك رد األنش . وت
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ام  ر الع وء حظ ي ض ه، ف ة أن ظ األمان اه. وتالح دول أدن تيرادات  2020الج تخدامات واس ة اس ى كاف عل
دروكلوروفلوروكربون م 141-الھي ن خص ن  17.55ب، يمك تنفاد األوزون م درات اس ن ق افي م ن إض ط
دروكلوروفلوروكربونقي لب من االستھالك المؤھل المتب141-الھيدروكلوروفلوروكربون ا. إن 141-لھي ب لكولومبي

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني اليف المرحل دوى تك ل ج أنه أن يجع ن ش ك م ذل
  دوالر أمريكي/كغ.  3.47لكولومبيا 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا: اإلزالة والتكلفة الكلية الموافق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة 8الجدول 

-الھيدروكلوروفلوروكربون  الوصف
 (طن متري)22

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب (طن متري)141

التكلفة اإلجمالية 
  (دوالر أمريكي)

جدوى التكاليف 
  (دوالر أمريكي/كغ)

        البوليوريثانشركات رغاوى 
ركات  ي لش وع الفرع المجم

 الرغاوى
 72.36646,782  8.94  

       بيوت النظم
م  وت نظ ي لبي وع الفرع المجم

 الرغاوى
 161.531,770,346 10.96 

 0.00 433.920   المشروعات غير المؤھلة
اع  ي لقط وع الفرع المجم

 الرغاوى
 667.812,417,128 3.62 

د  دات التبري ة مع اع خدم قط
  وتكييف الھواء

   

 4.80 351.160.001,685,576  المجموع الفرعي
  قطاع الحماية من الحرائق

 1.23 61.6075,900  المجموع الفرعي
    األنشطة التنظيمية
 4.80 94.700.00454,560  المجموع الفرعي

 3.94 445.86729.414,633,164 المجموع
  463,316  إدارة المشروع

ة  ة للمرحل ة اإلجمالي التكلف
 الثانية

5,096,481  
  

  التأثير على المناخ

ألف  167في كولومبيات سيؤدي إلى تجنب انبعاث  البوليوريثانإن تحويل الشركات المتبقية لتصنيع رغاوى   -66
. إن التكنولوجيا التي ستتحول إليھا 9طن تقريباً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في الجو، على النحو المبين في الجدول 

  روفة وبالتالي لم يتم إدراجھا.الشركات غير المؤھلة غير مع

  على المناخ البوليوريثان: تأثير مشروعات رغاوى 9الجدول 

القدرة على إحداث االحترار المادة
 العالمي

 ً مكافئ ثاني أكسيد الكربون   األطنان/سنويا
  (أطنان/سنويا)

     قبل التحول
  169,567 725233.9 ب141-الھيدروكلوروفلوروكبون

  169,567    التحولالمجموع قبل
    بعد التحول

دروفلوروأوليفين، يكلوبنتان، الھي الس
 الماء

~20132.32,645 

ً  القدرة على إحداث االحترار العالمي المادة   مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أطنان/سنويا)  األطنان/سنويا
  )166,922( التأثير

  

افئ  44.6ب (141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 61.6من المتوقع استبدال الـ   -67 ألف طن من مك
دروكلوروفلوروكربون ة من الھي ة معادل ق بكمي ة من الحرائ -ثاني أكسيد الكربون) الذي سيتم إزالته في قطاع الحماي

افئ  الف 37ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، مما سيؤدي إلى منفعة بيئة صافية أو حوال  7,4( 123 من مك
ي  ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وباإلضافة إلى ذلك، إن أنشطة المساعة التقنية المقترحة واألنشطة في قطاع الخدمة، الت
ى إحداث  درة المنخفضة عل دائل ذات الق اد الب تتضمن التدريب والمساعدة على خفض معدالت التسرب وتسھيل اعتم

دروكلوروفلوروكربوناالحترار العالمي في كولومبيا، ستؤدي إل ؤدي  22-ى تخفيض الھي د. ي ة التبري المستخدم لخدم
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وفير حوالى  22-كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.8غير منبعث بسبب ممارسات التبريد األفضل إلى ت
  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 

  2015-2017خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

ب ب  -68 غ يطل ا مبل ب) وألماني ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ديبي) وبرن ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم رن
واد  5,096,481 ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ذ المرحل ة، لتنفي دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دوالر أمريك

ة ( ال 2015-2020الھيدروكلوروفلوروكربوني ط أعم ي خط ة ف ة الثاني وب للمرحل ل المطل وع التموي غ مجم ). ويبل
ا  ب) وألماني ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ديبي) وبرن ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم دوالر  6,312,000برن

  أمريكي.

  مسودة االتفاق

ة  -69 ة  في وقت وضع الصيغة النھائية لھذه الوثيقة، تم وضع الصيغة النھائي ة واللجن ين الحكوم اق ب لمسودة االتف
يتم  ا. وس ة كولومبي ة عن حكوم ديبي)، بالنياب ائي (اليوئن م المتحدة اإلنم امج األم التنفيذية من خالل المناقشات مع برن

 اإلبالغ عن نتيجة ھذه المناقشات بواسطة تذييل لھذه الوثيقة قبل االجتماع الخامس والسبعين. 

  التوصية

  اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:قد ترغب   -70

 اإلحاطة:   ) أ(

واد  )1( ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول ة من المرحل ة والنھائي ذ الشريحة الثالث بالتقرير المرحلي عن تنفي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا؛

ـ  )2( ة ب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة في في ا 60أن حكومة كولومبيا التزمت بتخفيض استھالك الم لمائ
 ؛2022في المائة في عام  65وبـ  2020عام 

دروكلوروفلوروكربون )3( ة 141-أن حكومة كولومبيا ستفرض حظر على استخدام الھي ب في قطاع الحماي
 ؛2017كانون األول/ديسمبر  31من الحرائق بحلول 

بليت  )4( واء الس دات تكييف الھ ى أن حكومة كولومبيا ستفرض حظر على تصنيع واستيراد مع دة عل المعتم
  ؛2022كانون األول/ديسمبر  31بحلول  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

تھالك  104.75خصم    ) ب( ن االس ة م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
دروكلوروفلوروكربون 12.3المؤھل المتبقي، بما في ذلك  تنفاد األوزون من الھي درات اس ب 141-طن من ق

 (ب)؛42/68رد في البوليوالت المصدرة السابقة الخلط وفقاً للمقرر الوا

م  دروكلوروفلوروكربون 17.55(ج) [خص ن الھي تنفاد األوزون م درات اس ن ق افي م ن إض ن   ب141-ط م
  االستھالك المؤھل المتبقي لكولومبيا]؛ و

و ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ى المرحل دأ، عل ث المب ن حي ة م ة (د) الموافق اد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ه  ى لكولومبيا مع مستويات التمويل المبينة في االتفاق، الذي سيصدر قريباً وسيتم تبليغ ل إل ة قب ة التنفيذي اللجن

  االجتماع الخامس والسبعين.
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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  كولومبيا

  الوكالة المنفذة/الثنائية  عنوان المشروع

(البروبان) كغاز تبريد بديل في تصنيع معدات تكييف الھواء التجاري  290-(أ) مشروع تدليلي بشأن الھيدروكربون
  Industrias Thermotar Itdaفي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
  (اليوئنديبي) 

  
  وحدة األوزون الوطنية  الوطنية للتنسيقالوكالة 

  
  االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي جرى تناولھا في المشروع أحدث بيانات 

 )2015، حتى اكتوبر/تشرين األول 2014، (طن من قدرات استنفاد األوزون  7ألف: بيانات المادة 
  156.03  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  )2015، حتى اكتوبر/تشرين األول 2014، استنفاذ األوزون البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات باء :

 67.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  2.1  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
  86.3  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.3  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  146.63  قدرات استنفاذ األوزون)للتمويل (طن من المتبقي المؤھل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

  
  من قدرات استنفاذ األوزون باألطنان زالة اإل  التمويل بالدوالر األمريكي    مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية

  غير متوفر  غير متوفر  (أ)

  
    عنوان المشروع:

  0,73  المواد المستنفدة لألوزون في الشركة (طن من قدرات استنفاد األوزون):استخدام 
  0.73  (طن من قدرات استنفاد األوزون):المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتھا 

  غير متوفر  (طن من قدرات استنفاد األوزون): إدخالھاالمواد المستنفدة لألوزون التي يجب 
  18  مدة المشروع (باألشھر):

  500,000  المبلغ األولي المطلوب (بالدوالر األمريكي):
   النھائية للمشروع (بالدوالر األمريكي): التكاليف
  681,000  :اإلضافية رأس المال تكاليف

  68,100  %):10الطوارئ (
  114,660  تكاليف التشغيل اإلضافية:
  863,760  مجموع تكاليف المشروع:

  ةغير متوفر  ):%الملكية المحلية (
  غير متوفر  ):%مكون التصدير (

  500,000  أمريكي):المنحة المطلوبة (دوالر 
  غير متوفرة  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي / كغ):

  35,000  تكلفة دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
  535,000  مجموع تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

 نعم  حالة التمويل النظير (نعم/كال):
  نعم  (نعم/كال):مراحل رصد المشروع الواردة 

  
  النظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ة   -71 ن حكوم ة ع ابالنياب ّدمكولومبي امج  ، ق دة برن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم ذةاليوئن ة منف ة ) كوكال ى معين ، إل
ل  الخامساالجتماع  اً لتموي دروكربونوالسبعين طلب دليلي بشأن الھي ديل في  29-مشروع ت د ب از تبري ان) كغ (البروب

واء التجاري في  غ، Industrias Thermotar Itdaتصنيع معدات تكييف الھ د  500,000 بمبل دوالر أمريكي، زائ
   .دوالر أمريكي 35,000تكاليف الدعم للوكالة البالغة 

ر  -72 داد مش ات إلع ي الطلب ة ف ة التنفيذي رت اللجن بعين، نظ ع والس اع الراب الل االجتم ى خ دليل عل وعات للت
اً  د القطاعي وفق المي ودراسات الجدوى بشأن التبري رار الع ى إحداث االحت درة المنخفضة عل ات ذات الق التكنولوجي

رر  ديم مشروعات إضافية لقطاع تصنيع 40/72للمق ى السماح بتق ة عل ة التنفيذي اع، وافقت اللجن . وفي نفس االجتم
رر معدات تكييف الھواء. ويتم تقديم ھذا ال رر  5 40/72مشروع تماشياً مع المق رح في 6(د) 21/74والمق رد المقت . وي

  المرفق الثاني لھذه الوثيقة. 

  وصف المشروع

دروكلوروفلوروكربون  -73 تھالك الھي ادل  22-إن اس اري مع واء التج ف الھ دات تكيي نيع مع ا لتص ي كولومبي ف
  في البالد. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من مجموع  3لحوالى 

  األھداف

  يھدف المشروع إلى :  -74

دروكربون  ) أ( ن للھي تخدام اآلم ى االس دليل عل ى إحداث  29-الت درة منخفضة عل د ذات ق از تبري ان) كغ (البروب
ين  راوح ب وواط (طن  3,5االحترار العالمي في قطاع تصنيع معدات تكييف الھواء التجاري مع نطاق يت كيل

 كيلوواط (خمسة أطنان من التبريد) ؛ 17.5واحد من التبريد) و 

ھيل   ) ب( اف وتس واء استكش ف الھ دات تكيي ة تصنيع مع دروكربونإمكاني ى الھي دة عل د ب المعتم ة وبأداء جي تكلف
 و ؛دنيا تشغيل إضافية

دالقابلة لالشتعال في قطاع  غازات التبريدوإدارة المخاطر المناسبة إلدخال  ةاآلمن (ج) التدليل على المناولة  تبري
  .5العاملة بمقتضى المادة الھواء التجاري في كولومبيا، لتشجيع إمكانية اعتمادھا في البلدان األخرى 

  المنھجية

يتم   -75 ذ المشروع س دليليتنفي ر شركة  Industrias Thermotar Ltda (Thermotar)مع شركة  الت ، أكب
نظم 22-الھيدروكلوروفلوركربون وحدات التكثيف المعتمدة على لتصنيع واء  ل واء وتكييف الھ دات تكييف الھ من مع

  :األنشطة التالية يشملفي البالد، وسوف النوع الموضب 

د    ) أ( ة عن ات األطراف الثالث تعديل تصميم المنتج، واختبار السالمة، وتحليل المخاطر، وتقييم المخاطر، وموافق
 االقتضاء؛

وذج وتصميم دائرة التبريد، وربائية، ، والمكونات الكھوحدات التحكمموذج أولي مع مراعاة بناء ن   ) ب( تطوير نم
 واختباره؛أولي 

انع للتسرب ( شراءحويل خط اإلنتاج من خالل (ج) ت ار الوتركيب نظام م دات اختب محطة تخزين وتسرب)؛ مع
دروكربونوخط تغذية للشحن  دروكربون محطة شحن و، الھي دات المشحونة للھي ار تسرب للمع ونظام اختب

  ؛ ولسالمةلا في ذلك معدات السالمة الالزمة لعملية التصنيع، وتدقيق ، بمبالھيدروكربون

                                                 
على إحداث أن البدائل ذات القدرة المنخفضة قررت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تنظر في اجتماعيھا الخامس والسبعين والسادس والسبعين في مقترحات لمشروعات تدليلية بش 5

  االحترار العالمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن اإلطار المحدد، وقّدمت معايير لمثل ھذه المشروعات
حترار العالمي في قطاع فضة على إحداث االقررت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تسمح بتقديم طلبات إضافية إلعداد مشروعات للتدليل على التكنولوجيات ذات القدرة المنخ  6

  تصنيع معدات تكييف الھواء.
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  تدريب وإصدار الشھادات لموظفي الخدمة لضمان المناولة واإلدارة اآلمنة لغازات تبريد الھيدروكربون.   (د)

تفادة، و تقنيتقرير سيتم إعداد   -76 دروس المس ا في اللوصف األنشطة المضطلع بھا، وال رار التكنولوجي نھج لتك
ائج سوف تسمح  ع أن النت ة. ومن المتوق بالد والمنطق اشركات أخرى في ال دان أخرى ب ة بمقتضى لتكرار في بل عامل

ا في شركات أخرىو. 5المادة  ذه التكنولوجي رار ھ ى ؛سيتم عقد ورشتي عمل لتعزيز إمكانية تك ى المستوى  األول عل
د المحلي بمشاركة ة  اتشركات تصنيع مع ين، والثاني ائيين المھتم واء األخرى والمستخدمين النھ د وتكييف الھ التبري

  لمعدات التبريد وتكييف الھواء. تم دعوة الشركات المصنعةتعلى المستوى اإلقليمي، حيث س

ة   -77 ى إزال دليلي إل روع الت ؤدي المش ع أن ي ن المتوق تنفاد األوزون ( 0.73وم درات اس ن ق طن  13.27طن م
ري) م دروكلوروفلوروكربونمت ي  22-ن الھي واد Thermotarف ة للم ة الكلي ي اإلزال اھم ف ا سيس ، مم

الھيدروكلوروفلوروكربونية في البالد بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  التي تم تقديمھا إلى االجتماع الخامس والسبعين. 

  ميزانية المشروع

ا ھي مقترحة غ تبل  -78 ر  863,760التكلفة المقدرة للمشروع كم ل النظي دوالر أمريكي. وستوفر الشركة التموي
  دوالر أمريكي. 500,000دوالر أمريكي ما يجعل تكلفة المشروع للصندوق المتعدد األطراف  363,760بقيمة 

  المقترحة : تكاليف المشروع1الجدول 

التكلفة (دوالر  الوصف
  أمريكي)

  50,000 التبريد)تصميم دائرةالدولي (وحدات التحكم والمكونات الكھربائية والخبير
 35,000  ةثالثال األطرافوموافقات ،تصميم المنتجات، واختبار سالمة، وتحليل المخاطر، وتقييم المخاطر علىتعديالتال

 30,000  بناء واختبار نموذج أولي
دروكربون، وصندوق ال دة شحن الھي ة لل،وصندوق التخزين،اتصماممحطة وح اج)، والمعالجة الثاني راغ (خط اإلنت ف

ار تسرب خط محطة تخزين وو، سيتم شحنھا بالھيدروكربونتسرب للمعدات التي مانع لل نظام اختبارو تغذية، ونظام اختب
 بالھيدروكربونبالفعل  المشحونةللمعدات

330,000 

  50,000  نظم السالمة لخطوط اإلنتاج
  13,000 ومعدات البدء الموجودة بالفعل في خط اإلنتاجالتدريب

  22,000 التدريب لفنيي التركيب والخدمة للمستخدمين النھائيين
  50,000 مستشار وطني لرصد تطور المشروع

  35,000 خبير دولي
  30,000  تدقيق السالمة

  36,000  ورشتي عمل لنشر النتائج
  68,100  %)10الطوارئ (

  749,100  المجموع الفرعي
  114,660  تكاليف التشغيل

  836,760 المجموع

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

واد  Thermotarتم تقديم عملية التحول في   -79 ة الم ة من خطة إدارة إزال في األساس كمكون من المرحلة الثاني
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا. وفي ضوء األنشطة األخرى في المرحلة الثانية وجدوى تكاليف المشروع وأن 

اج كيلوواط ليست ف 17.5 - 3.5ضمن نطاق  29-معدات تكييف الھواء التجاري المعتمدة على الھيدروكربون ي االنت
وأنه قد ينبغي اعتبار عملية التحول ھذه على نحو أنسب كمشروع تدليلي، قررت حكومة كولومبيا إزالتھا من المرحلة 

  (د).21/74الثانية وتقديمھا إلى اللجنة لكي تنظر فيھا وفقاً للمقرر 
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ا  سيشكل  -80 دم في مجال التكنولوجي ذا المشروع تق درة منخفضة  ديلبل إدخاوسيسمح بالتنفيذ الناجح لھ ذات ق
ة أ410-يتحول بخالف ذلك إلى الھيدروفلوروكربونلھذا لقطاع  على إحداث االحترار العالمي ة الثاني . وتشمل المرحل

ة ن خط ة ل م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا إدارة إزال ايير  أنشطةكولومبي وائح ومع وير ووضع ل ازات لتط لغ
أنھا أن تكمل  معدات االنترنت في قطاع خدمة على سجلوالقابلة لالشتعال  التبريد ة التحول تكييف الھواء من ش عملي
  . 290-المعتمدة على الھيدروكربون المعدات وخدمةاستخدام بعن طريق السماح  ھذا

  
ل من  الشركةغالبية المعدات المصنعة من قبل إن   -81 د أق درة تبري ان 5لديھا ق د.  أطن راوح شحنةمن التبري  وتت

ع أن22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  كغ 5و 1بين التبريد المستخدمة لھذه المعدات  ذه يكون ل . ومن المتوق شحنة ھ
دروكربون ين  290-ھي راوح ب غ 2.0و  0.5تت تم أيضاً تصنيع. ك د ي ع حجم  وق دا من الوحدات م ل ج شحن عدد قلي
  .290-كغ من الھيدروكربون 2.8و  2يتراوح بين 

  
ى  نظراً تصميم التطلب بعض إعادة توحدات سالمانة أن جميع األالحظت   -82 دروكربونإلى التحول إل  290-الھي

ان كغ ستتطلب 2ن عحجم شحنة يزيد  التي لديھاوحدات الوأن  ا إذا ك ر، وتساءلت عم ادة تصميم كبي اول إع يتم تن  س
ب  ة بموج اءة الطاق ةكف ادة  عملي ميمالإع ك تص دة تل م المتح امج األم ار برن ائي. وأش ى اإلنم ديبي) إل أن  (اليوئن

Thermotar خاص.ال هتحسين كفاءة الطاقة بتمويل من أجل تحسين التصميممواصلة  نظرت في  
  

ائجورشتي عمل ومن المقرر عقد   -83 ا لنشر النت ى أصحاب المصلحة في كولومبي  واألخرى، واحدة تركز عل
ة.  مما قد يفيدندسة، المعلومات الناتجة عن التصميم والھ وستتم إتاحةللمنطقة.  الشركات المصنعة األخرى في المنطق

ك سحب إال أنه تم إمكانية تكرار محتملة أوسعمماثل في الفلبين مع  تدليليمشروع  ه تم تقديمأنبتذكر األمانة و د ذل  ھابع
  الربع والسبعين. من االجتماع

  
  الخالصة

  
ة   -84 وط التوجيھي وء الخط ي ض روع ف ذا المش ى ھ ة عل ي الموافق ر ف ي أن تنظ ة ف ة التنفيذي ب اللجن د ترغ ق

  مليون دوالر أمريكي لھذا الغرض.  10والمشروعات األخرى التي يجري النظر فيھا بموجب القسم المخصص بقيمة 
  

  التوصية
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في :  -85
  

واء  290-يلي بشأن الھيدروكربونالمشروع التدل  ) أ( دات تكييف الھ ديل في تصنيع مع د ب از تبري (البروبان) كغ
ة  Industrias Thermotar Itdaالتجاري في  تھا حول المقترحات للمشروعات التدليلي في سياق مناقش

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني المي للم رار الع ى النحو للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحت عل
ة  روع (الوثيق ة المش الل مراجع ددة خ ائل المح ة للمس ة العام أن اللمح ة بش ي الوثيق ين ف المب
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دات  290-المشروع التدليلي بشأن الھيدروكربونالموافقة على    ) ب( ديل في تصنيع مع د ب از تبري (البروبان) كغ
غ  Industrias Thermotar Itdaتكييف الھواء التجاري في  اليف  500,000بمبل د تك دوالر أمريكي، زائ

 دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ؛ و 35,000الدعم للوكالة البالغة 
 

تنفاد األوزون ( 0.73خصم   ) ج( دروكلوروفلوروكربون 13.27طن من قدرات اس ري) من الھي من  22-طن مت
 لكولومبيا.االستھالك المؤھل المتبقي 

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