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 متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 
  تونس

 تدابير الرقابة االجتماع الذي ووفق عليه الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 كلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
 (المرحلة األولى)

  2018في المائة بحلول عام   15  الثاني والسبعون فرنسا، اليونيب، اليونيدو (رئيسية)

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  34.5 2014  السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

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

األيروصوال  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
االستھالك 
  القطاعي

التصن  
  يع

   الخدمة

          123الھيدروكلوروفلوروكربون 

          124ون الھيدروكلوروفلوروكرب

 0.9   0.9      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 33.6    33.6      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 45.7 مجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات ال 40.7 2010-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 35.1 المتبقي 10.6 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 20162017 2015 (خامسا) خطة األعمال

 2.72 0.4 2.32  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) فرنسا
 523,123 78,769 444,354  والر أمريكي)التمويل (د

 0.42 0.1 0.32  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب
 79,300 16,950 62,350  التمويل (دوالر أمريكي)

 3.42 0.6 2.820.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو
 628,422 116,003 512,4190  التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 (سادسا) بيانات المشروع

 n/a 36.63 36.63 36.63 36.63 40.7 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

40.7 36.63 36.63 36.63 34.60 n/a 

التمويل المتفق عليه (بالدوالر 
 األمريكي

 600,000 0 69,913 0 394,397 135,690  تكاليف المشروع فرنسا

 76,000 0 8,856 0 49,957 17,187  تكاليف الدعم

 100,000 0 15,000 0 55,000 30,000  تكاليف المشروع اليونيب

 13,000 0 1,950 0 7,150 3,900  تكاليف الدعم

 1,100,195 0 108,414 0 478,896 512,885  تكاليف المشروع اليونيدو

 77,014 0 7,589 0 33,523 35,902  تكاليف الدعم

 678,575 0 0 0.0 0 678,575  تكاليف المشروع الموافقة على التمويل (بالدوالر األمريكي)

 56,989 0 0 0.0 0 56,989  تكاليف الدعم

ليف الدعم المطلوبة من حيث إجمالي تكا
  المبدأ (دوالر أمريكي)

 928,293 0 0 *928,293 0 0  تكاليف المشروع

 90,630 0 0 *90,630 0 0  تكاليف الدعم

  .السادس والسبعين الجتماعاتقدم إال  إالّ أنھا لم 2015الشريحة الثانية المقررة لعام  *
 

 موافقة شموليةاألمانة: ةتوصي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51 
 
 

3 

  وصف المشروع

يابة عن حكومة تونس قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية الى االجتماع السادس والسبعين طلبا ن .1
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية  1لتمويل الشريحة الثانية

 33,523والرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة د 478,896دوالرا أمريكيا تتألف من  1,018,923تبلغ 
دوالرا أمريكيا لليونيب،  7,150دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  55,000دوالرا أمريكيا لليونيدو،  و

ن التقديم دوالرا أمريكيا لحكومة فرنسا. وتضم 49,957دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  394,397
تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى، وتقرير تحقق بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بخطة تنفيذ 

 .2017الى  2016الشريحة للفترة من 

 تقرير عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ت استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون في طن من قدرا 34.5أبلغت حكومة تونس عن استھالك  .2
 .1على النحو الوارد في الجدول  2015طن من قدرات استنفاد األوزون في  35.56وقدرت استھالكا قدره  2014

 تقديرات) 2015و 7بيانات المادة  2014-2011: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في تونس (1الجدول 
 خط األساس *2015 2014 2013 2012 2011 نالھيدروكلوروفلوروكربو

   باألطنان المترية
 709.34 629.75 610.43 566.85 577.25 599.53  22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 14.57 8.46 8.468.468.46 8.46 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 723.91 638.21 618.89 575.31 585.71 607.99 المجموع باألطنان المترية

       باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
 39.01 34.63 33.57 31.18 31.75 32.97  22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.61 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 40.62 35.56 34.5 32.11 32.68 33.9 المجموع باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
 .تقديرات *

 
عن خط األساس إالّ أنه يزيد قليال عن  2015ويقل االستھالك التقديري من الھيدروكلوروفلوروكربون في  .3

الى زيادة الطلب على  2011وعزيت الزيادة في االستھالك مذ  2014ذلك التي حدث في 
الى مايصل الى  نتيجة الرتفاع األسعار مما أدى الى أن تستورد المنشئات المسجلة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

الحد األقصى من حصصھا ألغراض المخزونات. كما أسھم نقص المعدات المتوافرة التي تستخدم بدائل 
 الھيدروكلوروفلوروكربون لقطاع تكييف الھواء في ھذه الزيادة في الطلب.

 تقرير التحقق

من  أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات .4
 34.4كان يبلغ  2014الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن مجموع االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

طن من قدرات استنفاد األوزون. وخلص التحقق الى أن بوسع نظام التراخيص والحصص أن يراقب الكميات من 
ير توصيات لمواصلة تحسين تشغيله بما في ذلك الواردات القانونية من الھيدروكلوروفلوروكربون. وتضمن التقر

 عمليات الرقابة على الواردات من المعدات المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون.

                                                      
 إالّ أنھا لم تقدم إالّ لالجتماع السادس والسبعين. 2015كان من المقرر أصال تقديم الشريحة الثانية في   1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51 
 
 

4 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة تونس عن بيانات استھالك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج  .5
 .7البيانات التي تتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة  وھي 2014القطري لعام 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

نفذت حكومة تونس القواعد الخاصة بالرقابة على الصادرات والواردات من المواد المستنفدة لألوزون  .6
ستخدامھا من خالل نظام التراخيص والحصص الذي يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويجري العمل وا

اآلن بالفعل في إعداد مرسوم جديد يتضمن عمليات رقابة أشد على الواردات واالستھالك من المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات التي تحتوي ھذه المواد.

المعدات الالزمة لتعزيز قدرات تحديد الھيدروكلوروفلوروكربون من جانب موظفي  ومن المقرر توفير .7
الجمارك واإلنفاذ كجزء من الشريحة األولى إالّ أنه نظرا ألن أجھزة تحديد غازات التبريد التي ظلت في إطار خطة 

 بح جزءا من فترة التنفيذ التالية.، أرجئ ھذا النشاط ليص2015إزالة رابع كلوريد الكربون لم تسلم إالّ في مارس/ آذار 

 قطاع التصنيع

 قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف

أدرجت أكبر اربع منشئات لتصنيع أجھزة تكييف الھواء المنزلية باستخدام معدات أجزاء التجميع في المرحلة  .8
تخدام إما باس 2020 – 2017األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للتنفيذ في 

كبديل. وقدمت المساعدات التقنية والتدريب للتشجيع على استخدام البدائل التي  R-290أو  31- الھيدروفلوروكربون
تنخفض فيھا قدرات االحترار العالمي. وستبدأ ھذه المنشئات األربعة عمليات التحويل بمجرد أن تتوافر تجاريا معدات 

 أجزاء التجميع التي تستخدم البدائل.

  طاع المذيباتق

الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات استثمارية في تضمنت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .9
شركتين (أي جمعية تصنيع المواد الصيدالنية، والجمعية الوطنية التونسية لكيماويات الحديد اللتان يستخدمان 

 ب كذيبات.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141-عية الوطنية التونسية لكيماويات الحديد حيث يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربونوفي حالة الجم .10
غسيل دوائر التبريد لخدمة أجھزة تكييف الھواء في عربات السكك الحديدية، والمعدات (أي قدمت ثالث معدات 

من  30المذيبات البديلة، وتدريب سليندرات)، ومخزونات  9و 1233zd-غسيل لالستخدام بالھيدروفلورواورفين
الفنيين على استخدام ھذه المعدات لشركة السكك الحديدية. وستواصل ھذه الجمعية الوطنية استخدام نفس العملية في 
الغسيل باستثناء أن المذيبات الجديدة سوف تسترجع إلعادة االستخدام. واستكمل ھذا المشروع أنشطتة المقررة في 

 .2016مارس/ آذار 

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوبالنسبة للجمعية الخاصة بتصنيع المواد الصيدالنية حيث يستخدم  .11
كذيبات لألجھزة الطبية، ركزت األنشطة المنفذة على تجديد واختيار وأنسب المذيبات البديلة وتوافرھا تجاريا. ومن 

 الھيدروفلوروإثيرھيدروفلوروأورفين ، أختير بين البديلين اللذين تم اختيارھما، وھما وھي الھيدوفلوروإثير وال
 .2016واستكمل االختبار المعملي، وسيبدأ االختبار التجريبي في أبريل/ نيسان 
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 قطاع خدمة التبريد

صمم برنامج للتدريب واالعتماد، وجرى تحديد وشراء وتسليم المعدات واألدوات (أي المقياس والمضخات  .12
الالزمة لمراكز التدريب وحلقات العمل. ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الفنيين في المتعددة االستخدامات والساللم) 

 بالنظر الى أن التنفيذ خالل الشريحة األولى تركز على تقييم االحتياجات وتوفير األدوات. 2016منتصف 

  مشروع ال رصدووحدة تنفيذ 

طة إدارة إزالة المواد تواصل وحدة األوزون الوطنية تحمل المسؤولية عن التنفيذ الشامل لخ .13
الھيدروكلوروفلوروكربونية، واالضطالع بدور رئيسي في تنسيق اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزون المكونة من 

 الفريق التوجيھي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والفريق التشريعي والفريق التقني.

 مستوى إنفاق األموال

دوالرا أمريكيا لليونيدو  512,885دوالرا أمريكيا ( 678,575األموال الموافق عليھا البالغة من بين مجموع  .14
دوالرا أمريكيا  155,635دوالرا أمريكيا لحكومة فرنسا) أنفق مبلغ  135,690دوالر أمريكي لليونيب و  30,000و
دوالرا أمريكيا  40ي لليونيب ودوالر أمريك 20,000دوالرا أمريكيا لليونيدو و 135,595في المائة) ( 22.9(

 .2017و 2016دوالرا أمريكيا في عامي  522,940لحكومة فرنسا) وسينفق الرصيد المتبقي البالغ 

 لشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاخطة تنفيذ 

 سوف تنفذ األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية: .15

التنظيمي بإنشاء نظام كامل للتراخيص والحصص خالل النصف األول من عام الدعم السياساتي و )أ (
دوالر  20,000، وتصميم قواعد الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال (اليونيب) (2017

 أمريكي)؛

توفير الدعم لزيادة قدرة موظفي الجمارك من خالل ثالثة اجتماعات وأربع حلقات عمل لتدريب  )ب (
 دوالر أمريكي)؛ 35,000لجمارك واإلنفاذ (اليونيب) (من موظفي ا 100

تعديل خطوط وعمليات اإلنتاج للمنشئات األربعة المعنية بتكييف الھواء، وتدريب الموظفين  )ج (
 دوالرات أمريكية)؛ 309,408)، (فرنسا) (أمريكيا دوالرا 356,396(اليونيدو) (

دليل للتدريب،  100فنيا، وتوزيع  120عقد حلقتي عمل بشأن ممارسات التبريد الجيدة لتدريب  )د (
وتوفير أدوات إضافية (أي أجھزة قياس، ووصالت لألنابيب، ومضخات وساللم) لفنيي الخدمة 

 دوالر أمريكي)؛ 109,488(اليونيدو) (

حوافز لبرنامج استبدال المعدات للتشجيع على استخدام غازات التبريد البديلة الجديدة لعدد مختار   )ھ(
 دوالر أمريكي)؛ 38,000النھائيين، (فرنسا) ( من المستخدمين

 دوالر أمريكي). 60,000إدارة المشروع، (اليونيدو) (  (و)
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

 التعليقات
 

 تقرير التحقق

. وأوضحت اليونيدو الى أنه تمشيا مع االتفاق بين 2015الحظت األمانة أن تقرير التحقق لم يتضمن عام  .16
نة التنفيذية، كان من المتوقع أن يأتي ھذا التقديم في االجتماع الخامس والسبعين إالّ أنه أرجئ نتيجة الحكومة واللج

. وسيكون 2014إالّ أنه ال يغطي سوى استھالك عام  2015النخفاض اإلنفاق ومن ثم استكمل في سبتمبر/ أيلول 
يستكمل في الوقت المناسب. غير أن حكومة  االضطالع بتحقق آخر لنفس طلب الشريحة أمرا باھظ التكلفة، وقد ال

طن من قدرات استنفاد األوزون) الذي يبين امتثال البلد  35.6(أي  2015تونس قدمت تقديرات لالستھالك في 
 لبروتوكول مونتريال واالتفاق.

 تقرير البرنامج القطري

فقط  22-لوروفلوروكربونأظھر الھيدروك 2104بعد أن الحظت األمانة أن تقرير البرنامج القطري لعام  .17
للخدمة، نصحت اليونيدو بأن تطلب من الحكومة تنقيح ھذه البيانات لكي تتسق مع خطة إدارة إزالة المواد 

مايو/  1بحلول  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن تتضمن التصنيع. وسوف يقدم تقرير البرنامج القطري لعام 
 .2014رنامج القطري لعام باإلضافة الى تنقيح تقرير الب 2016أيار 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

 2016أصدرت حكومة تونس بالفعل الرقابة على حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .18
 وفقا ألھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

 قطاع التصنيع

 قطاع المذيبات

يعزى التأخير في تنفيذ األنشطة في قطاع المذيبات وخاصة في جمعية تصنيع المواد الصيدالنية الى الوقت  .19
اإلضافي الذي استغرقته عملية تحديد البدائل التي كانت تتوافر تجاريا. ولذا تم التوصل الى إنفاق مع مورد بعض 

- ير) لمرحلة التحويل التجريبية والنھائية لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربونالمذيبات (مثل الھيدروفلوروايث
 .2016ب.ويتوقع أن يستكمل المشروع بحلول نھاية عام 141

 قطاع تكييف الھواء

أدى نقص مجموعات أجزاء التجميع التي تستخدم البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الى  .20
في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء،  22-مادة البديلة للھيدروكلوروفلوروكربونالتأخير في اختيار ال

وكانت اليونيدو قد شرعت خالل الشريحة األولى في مناقشات مع المنتجين بشأن التكنولوجيا المتوافرة، وخصائصھا، 
روع بمجرد توافر البدائل. وأقامت اليونيدو والطريقة التي ستستخدم بھا، وانعكاسات تغيير عملياتھا، لتيسير تنفيذ المش

اتصاالت مع صانعي األدوات واألجھزة الستكشاف التخفيضات في تكاليف بعض بنود األجھزة التي تقدم في ھذا 
 ألف باالتفاق. وسوف يبلغ التقدم في ھذا التعاون في طلب الشريحة الثالثة.-8القطاع على النحو الوارد في التذييل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51 
 
 

7 

 التبريدقطاع خدمة 

بعد أن الحظت اليونيدو قلق األمانة من نقص التدريب الكامل للفنيين، أكدت من جديد أن الحكومة قد اختارت  .21
إسناد األولوية لتصميم برنامج التدريب والبرنامج الوطني لالعتماد اللذين استكمال خالل الشريحة األولى لكي يبدأ 

 .2016. ويتوقع أن يتم تدريب نحو خمسين فنيا بنھاية عام 2016تنفيذ البرنامجين خالل الربع األخير من عام 

 الخالصة

الحظت األمانة أن تونس قد ظلت في حالة امتثال ألھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في االتفاق  .22
في تنفيذ بين الحكومة واللجنة التنفيذية، وأن لديھا نظاما فعاال للتراخيص والحصص، وأنھا استمرت في تحقيق تقدم 

األنشطة التي ووفق عليھا في إطار المرحلة األولى. ويجري حاليا تنفيذ المشروعات االستثمارية في قطاع المذيبات 
على 2020و 2016وتكييف الھواء التي كانت قد تعرضت لتأخيرات، مع مواعيد استكمال متوقعة في نھاية عام 

في إطار الشريحة الثانية. ويتجاوز إنفاق األموال الحد األقصى  التوالي. كما سيبدأ تدريب موظفي الجمارك والفنيين
 لإلفراج عن الشريحة التالية.

 التوصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة  .23
موافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس كما توصي بال

بمستويات التمويل المبينة في الجدول  2017-2016لتونس و خطة تنفيد الشريحة المقابلة لفترة األولى من ھذه الخطة 
 التالي:

 
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 (بالدوالر األمريكي)
تكاليف الدعم 

(بالدوالر 
 األمريكي)

 فذةالوكالة المن

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

 اليونيدو 33,523 478,896

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيب 7,150 55,000

روكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيد (ج)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 فرنسا 49,957 394,397

 
 

–––––––––––––––––––– 


