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ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ  :ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
 ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ( ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
 ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a-ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(

ﺇﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼
ﻗﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺗﺧﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ.
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ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ – ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
)ﺃﻭﻻ( ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ )ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ( ،ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻮﻥ

 %65ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2021

ﺍﻟﺴﻨﺔ2016 :

)ﺛﺎﻧﻴﺎ( ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
)ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ
ﺍﻷﻳﺮﻭﺻﻮﻻﺕ
ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

) 136.54ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 22

0.63

0.19

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ

94.98

0.29

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
43.53

44.34

0.13

0.04

0.17

6.26

2.40

103.92

0.08

0.08

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ

ﺍﻟﺴﻨﺔ2017 :
ﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ

ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺼﻨﻴﻊ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ

0.85

0.85

)ﺭﺍﺑﻌﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
225.6

ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻔﺘﺮﺓ : 2010-2009

ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ:

225.6

ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:

24.32

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
201.21

ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
)ﺧﺎﻣﺴﺎ( ﺧﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

2018

2019

2020

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

29.70

14.89

0

6.02

50.61

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

1,356,768

680,25
1

0

275,133

2,312,152

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

1.17

1.17

0

0.59

2.93

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

56,500

56,500

0

28,250

141,250

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(

3.82

0

0

1.30

5.12

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

183,819

0

0

61,273

245,092

)ﺳﺎﺩﺳﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺑﻌﺪ 2020

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

203.01

203.01

203.01

203.01

203.01

146.62

146.62

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

203.01

203.01

203.01

203.01

203.01

90.24

78.96

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

2,342,591

0

0

1,268,007

635,749

0

257,134

4,503,481

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ

163,981

0

0

88,761

44,502

0

17,999

315,244

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

50,000

0

0

50,000

50,000

0

25,000

175,000

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ

6,500

0

0

6,500

6,500

0

3,250

22,750

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

325,800

0

0

162,900

0

0

54,300

543,000

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ

41,838

0

0

20,919

0

0

6,973

69,730

2,718,391

0

0

212,319

0

0

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ

2,718,391
212,319
1,480,907

1,480,907

116,180

116,180

ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ:

2
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ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻗﺪّﻡ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻛﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺭﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻁﻠﺒﺎ ً ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
-1
ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ،ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺪﺭﻩ  1,597,087ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ،
ﻳﺘ ﺄﻟّﻒ ﻣﻦ  1,268,007ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺯﺍﺋ ﺪ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛ ﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﺒ ﺎﻟﻐ ﺔ  88,761ﻟﻠﻴﻮﺋﻨ ﺪﻳﺒﻲ ،ﻭ 50,000ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  6,500ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ،ﻭ 162,900ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  20,919ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .1ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2018ﺇﻟﻰ .2019
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺃﺑﻠﻐ ﺖ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ ﻋﻦ ﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ  136.54ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗ ﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺘﻨﻔ ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
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ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﻗﺪّﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﺑﻠﻎ  148.51ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳ ﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺩﻭﻥ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑـ  39ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ 34ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  1ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ .2017-2013
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :1ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ (2017-2013
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

1,053.40

1,226.16

1,081.54

947.44

806.21

1,292.6

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-

104.30

103.58

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

1.34

0.70

93.91
0.40

78.81
0

8.31

110.4

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ

1,054.23

783.83

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ

9.77

4.35

938.40
0.10

753.26
0

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ )ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ(

2,223.04

2,118.62

2,114.35

1,779.51

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ

8.27

0.03

6.30

7.94

1,760.52
7.75

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ(
ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ22-

2,231.31

2,118.65

2,120.65

1,787.45

1,768.27

2,791.7

57.94

67.44

59.48

52.11

44.34

71.1

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ123-

2.09

2.07

1.88

1.58

0.17

2.2

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ124-

0.03

0.02

0.01

0

0.00

0.0

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ

115.97

86.22

103.22

82.86

103.92

151.7

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ142-ﺏ

0.64

0.28

0.01

0

0.08

0.5

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ

176.65

156.03

164.60

136.54

148.51

225.6

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻂ

0.91

0.003

0.69

0.87

0.85

156.033

165.29

137.41

149.36

2013

177.56
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ(
*ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ  26ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺍﺑﺮﻳﻞ .2018

2014

2015

2016

*2017

0

ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ

1.8

944.75

1,379.5

1.25

7.5
2,791.7

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
225.6

ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ  22-ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ،ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ.
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ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﻋﺎﻡ 2015
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ.

 1ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ  12ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺍﺑﺮﻳﻞ  2018ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.

3
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻌﺎﻡ  ،2016ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﺴ ﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7ﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﺪّﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮ ﻣﺔ ﻧ ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺤﺺ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬ ﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
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ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  65ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺧﻁ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺑﺣﻟﻭﻝ 2021
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﯽ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2019ﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﺤﻈﺮ ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
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ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻀ ﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳ ﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺗﺴ ﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﻧﺸ ﻄﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء  .ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2020

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻢ ﺗﺼ ﻤﻴﻢ ﺳ ﺠﻞ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺳ ﻴﺘﻌﻴّﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼ ﻨﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ﺝ(

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻠﻘ ﺎﺕ ﻋﻤ ﻞ ﻟﺘ ﺪﺭﻳ ﺐ  132ﻣﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤ ﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠ ﺎﺭ ﻏﻴﺮ
ﻋ ﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺮﺻ ﺪ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭ ُ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴ ﻴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸ ﻒ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛

)ﺩ(

ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺴ ﺘﻮﺭﺩﻱ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﺑﺸ ﺄﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺿ ﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ؛ ﻭ

)ﻩ(

ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿ ﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻮﺍﺿ ﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ؛ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻭﻁﻨﻴﺎ ً ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﻢ ؛ ﻭﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﻣﻨﺸ ﻮﺭ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸ ﻐﻴﻞ
ﺷ ﺒﻜﺔ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳ ﺘﺼ ﻼﺡ ؛ ﻭﺗﻢ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ.
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ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ
ﻭﻗّﻌﺖ ﺛﻼﺙ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺠ ﺪﻭﻝ  .2ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺷ ﺮﻛ ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌ ﺔ ) Espumlatexﻭ  GMPﻭ  Olaflexﻭ  (QICﻋﻠﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،2018ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
 ،Espumlatexﺍﻟﺼ ﻔ ﺎﺋﺢ ﺍﻹﺭﻏﺎء ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ /ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ
ﺍﻟﺠﺴﻴﺌﺔ
ﺁﺏ/ﺍﻏﺴﻄﺲ 2018
 ،Olaflexﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺠﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻨﺘﺎﻥ
ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ 2018
 ،Rojasﺍﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺑﻨﺘﺎﻥ
Hermanos
ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ
ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ 2021
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
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ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴ ﻮﺩﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ؛ ﻭﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟـ  51ﻣﺪﺭﺑﺎ ً ؛ ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻏﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﻭﻁﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ؛

)ﺏ( ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻﺳ ﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻹﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺳ ﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﻴﺪ
ﺍﻻﺳ ﺘﻌﺮﺍﺽ ؛ ﻭﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺳ ﺴ ﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ "Servicio Nacional de
)Aprendizaje" (SENAﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺷ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ؛ ﺗﻢ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟـ
 ، SENAﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ
 1,281ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑـ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2005ﻭ  2017ﺇﻟﻰ
 10,110؛ ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  29ﻧﺸ ﺎ ً
ﻁﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ  24ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟـ  1,000ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء؛
)ﺝ( ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺷﺮﺍء  260ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭ 520
ﺍﺳ ﻄﻮﺍﻧﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  8ﺍﺳ ﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻮﺯﻥ  1,000ﻛﻐﻢ ﻭ  622ﺍﺳ ﻄﻮﺍﻧﺔ ﺑﻮﺯﻥ
 13.6ﻛﻐﻢ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ؛ ﻭﻋﻘﺪﺕ  15ﻭﺭﺷﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟ ـ 207
ﻓﻨﻴﺎ ً )ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺎء( ؛ ﻭ
)ﺩ(

ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﻟﺘﺸ ﺠﻴﻊ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :ﺳ ﺘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸ ﺄﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ؛ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺴ ﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺑﺸ ﺄﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻧﺸ ﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻻﺕ ،ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﺸ ﻔﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻷ ﻏﺬ ﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼ ﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌ ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒ ﻴﺔ ﻟﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ؛ ﻭﺍﻋﺘ ﻤﺎﺩ ﺇﻋ ﻔﺎء ﻣﻦ ﺿ ﺮﻳ ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ؛
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﻼﺕ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﻭﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ
ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ؛ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸ ﺘﺮﻙ ﻭﺍﺳ ﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺪ
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ﺑﺎﻻﻣﺘﺼ ﺎﺹ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻟﻔﻨﺪﻕ ؛ ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
-10

ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ؛

)ﺏ(

ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ؛

)ﺝ(

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸ ﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻓﻀ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﻓﻲ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺷﺤﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ؛ ﻭ

)ﺩ (

ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺛﻼﺙ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻟﻨ ﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟ ﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭ ﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺃﻧﺸ ﻄ ﺔ ﺗﺤﻤﻴ ﻞ ،ﻭﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺷ ﺤﻦ ،ﻭﺻ ﻴ ﺎﻧ ﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻁﻔ ﺎء ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.123-

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
 -11ﺗﻮﻟّﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻ ﺪ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺻ ﺪ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴ ﺘﺸ ﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ،
ﻭﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ،ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ.
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
 2,718,391ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
 -12ﻛﻤ ﺎ ﻓﻲ ﺃﻳ ﺎﺭ/ﻣ ﺎﻳﻮ  ،2018ﻣﻦ ﺃﺻ ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟـ
) 2,342,591ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨ ﺪﻳﺒﻲ ،ﻭ 50,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴ ﺐ ،ﻭ 325,800ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( ،ﺗﻢ ﺻﺮﻑ  1,069,239ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ) 39.33ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ( ) 742,774ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻭ12,579
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ﻭ 313,886ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  1,649,152ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2018ﻭ .2019
ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
-13

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ  2018ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ :2021
)ﺃ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ) 10,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛

)ﺏ(

ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋ ﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻗ ﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠ ﺎﺭ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘ ﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ )(i-PIC؛ ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴ ﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ً ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣ ﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴ ﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴ ﺐ( ) 50,000ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻹﺭﻏﺎء ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ) 1,137,247ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛
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)ﺩ(

ﺗﺪﺭﻳﺐ  30ﻣﺪﺭﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍء ﺍﻷﻓﻀ ﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮ ﻳﺪ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ؛ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻹﻧﺸ ﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ؛ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ  20ﻣﺪﺭﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ؛ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺭﺑﻲ  SENAﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﻭﻁﻨﻲ )ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( ) 162,900ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛

)ﻩ(

ﻭﺿ ﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻭﺭﺵ ﻋ ﻤﻞ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ) 25,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛

)ﻭ(

ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )10,000
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(؛

)ﺯ(

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ؛ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟ ﺪﻋﻢ ﻟﺘ ﺪﺭﻳ ﺐ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨ ﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ
ﻭﺍﻻﺳ ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ؛ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ
ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺳ ﻠﺴ ﻠﺔ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴ ﻮﺭﻣﺎﺭﻛﺖ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻕ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ(
) 55,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛

)ﺡ(

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳ ﻴﺔ،
ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ) 15,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ؛ ﻭ

)ﻁ(

ﻣﻮﺍﺻﻠﻮ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ) 15,760ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(.
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
 -14ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  2017-2015ﻓﻲ  27ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  .2018ﻭﺳ ﺘﻘﻮﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  2017-2015ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺗﻤﺸ ﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  ،19/72ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭﺃﻛﺪّﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 -15ﺗﻤﺸ ﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )25/72ﺃ( ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2016؛ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻭﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ 2ﺍﻟﺮﺻ ﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 111ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  8ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
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ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 -16ﺃﺻ ﺪﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺼ ﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2018ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 -17ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺤﻠﻮﻝ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﺗﻤﺸﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )44/75ﺏ() ،(2ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
ﺃﻥ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳ ﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2018ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ141-ﺏ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺁﻣﻨ ﺎً ،ﺍﻗﺘﺮﺣ ﺖ ﺍﻷﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤ ﺔ ﺍﻟﺜ ﺎﻟﺜ ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻄ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺳﺎﺭﻳﺎً,

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ
 -18ﺍﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ )44/75ﺏ() ،(6ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﺳ ﻮﻑ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  10ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻛﻐﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬ ﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﺾ .ﻭﺃُﺣﻴ ﻄﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠ ﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬ ﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟ ﻜﺎﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
ﺗﺟﺎﺭﻳﺎً ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻟﺩ ،ﻭﻟﮐﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ ﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺳ ﻮﻑ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻟﯽ ﺍﻟﺗﺭﮐﻳﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ .ﻭﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺃُﺣﻴﻄﺖ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼ ﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﻟﻸﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 3ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷ ﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  9.17ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻛﻐﻢ ﺇﻟﻰ  3.48ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻛﻐﻢ ﻟﻠـ
) HFO-1233zd (Eﻭﺑﻴﻦ  21.60ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻛﻐﻢ ﻭ  8.14ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻛﻐﻢ ﻟﻠـ ). HFO-1336mzz (Z
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀ ﺔ ،ﺃﻭﺻ ﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ
ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀ ﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﻋﻨﺪ ﻁﻠﺐ
ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻋﻟﯽ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻧﺕ
ﺗ ﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  2.13ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﮐﻲ/ﻛﻐﻢ ،ﺳﺗﻌﻳﺩ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﮐﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﯽ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﯽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ) 44/75ﺏ(). (6
 -19ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﺳ ﺘﺸ ﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻭﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴ ﻤﺒﺮ  .2019ﻭﺳ ﺘﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴ ﻮﻳﻖ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻﺕ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺳ ﻮﻑ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﻠﻮﻝ 31
ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ .2021

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
 -20ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻴﺴ ﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﻔﺪﺓ
ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺗﺴ ﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸ ﻄﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺸ ﻐﻴﻞ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ؛ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 3ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﺤﺪﺩﺓ ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10
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ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ؛ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ؛ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺫﺍﺕ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻢ ؛ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ؛ ﻭﺃﻧﺸ ﻄﺔ
ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
 -21ﺗﺘﻘ ﺪّﻡ ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻧﻅﺎﻡ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺣﺼ ﺺ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻭﺳ ﻴﺴ ﻤﺢ ﺏﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻣﺎﺷﯽ ﻣﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﮐﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺑﻟﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌ ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳ ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ
ﺍﻟ ﺼﺮﻑ  39.33ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻭﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﻧ ﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ً .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻟﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ 141-ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻕ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ً ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻅﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻥ 141-ﺏ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮﻩ .ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻚ ﺟﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺗﻴﺴ ﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﻀ ﻤﻦ ﺍﺳ ﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴ ﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 -22ﺗﻮﺻﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺃﻳﻀ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸ ﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ؛ ﻭﺗﻮﺻ ﻲ ً
ﺍﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  2019-2018ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:
)ﺃ(

ﺃ ﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮ ﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨ ﺪﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴ ﺐ ﻭﺣﻜﻮ ﻣﺔ ﺃﻟﻤ ﺎﻧﻴ ﺎ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ  2015ﻭ  2016ﻭ 2017ﻭﺃﻛﺪّﺕ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ
ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ؛

)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨ ﺪﻳﺒﻲ ﺳ ﻴﺒﻠ ّﻎ ﻋﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴ ﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒ ﺪﺓ ﺃﺛﻨ ﺎء ﺍﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒ ﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀ ﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻱ ﻋﻨﺪ ﻁﻠﺐ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻣﺭﺣﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﺧﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﮐﻟﻭﺭﻭﻓﻟﻭﺭﻭﮐﺭﺑﻭﻧﻳﺔ ،ﻋﻟﯽ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻧﺕ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴ ﻞ
ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴ ﺔ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  2.13ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﮐﻲ/ﻛﻐﻢ ،ﺳﺗﻌﻳﺩ ﺣﮐﻭﻣﺔ ﮐﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﯽ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﯽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ) 44/75ﺏ() (6؛ ﻭ
)ﺝ( ﺳ ﻴﻮﺍﺻ ﻞ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨ ﺪﻳﺒﻲ ﻣﺴ ﺎﻋ ﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴ ﺎ ﻓﻲ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﺘﺨ ﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 141-ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
)ﺃ(
)ﺏ(
)ﺝ(

ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
1,268,007

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ )ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
88,761

ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

50,000

6,500

ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

162,900

20,919

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
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ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/30
ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ – ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
)ﺃ(

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ /ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻥ 134a -ﺇﻟﯽ ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﻲ ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ

ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻟﻒ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 7ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ] ،ﺍﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ[ ،ﺣﺘﻰ ]ﺍﺩﺭﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ[(*
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺑﺎء :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ] ،ﺍﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ[ ،ﺣﺘﻰ ]ﺍﺩﺭﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ[(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
* ﺗ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ  1,568ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ  927ﻁﻨًﺎ ﻣﺘﺮﻳًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ –  (134aﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) 2015ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ" ،ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ/ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ-ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2017
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
)ﺃ(

0

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻁﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ
0
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﻲ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a -ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:

ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a -ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:R-600a :

67.28
96,210
67.28
96,210
26.91
80.73

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ(:
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ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(:
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(:
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
):(%10
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ):(%

3,829,127
1,074,350
81,150

ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ):(%
ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(:
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:

)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ /ﻛﻐﻢ(
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ /ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(:
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(:
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ )ﻧﻌﻢ /ﻻ(:
ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ )ﻧﻌﻢ /ﻻ(:
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ

10

0
1,114,350
100
0
1,114,350
16.56
11.58
78,005
1,192,355
ﻧﻌﻢ
ﻻ
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ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ
-23
4
ً
ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ )3/78ﺯ( .ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﯽ ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﮐﺮﺑﻮﻥ 134a-ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻮﺗﻴﻦ  ،ﻭﻓﻘﺎ
ّ
ً5
ً
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  ،(39/79ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻣﻨﻘﺤﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﺃ ّﺟﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﮐﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻡ ﺇﻟﻰ
-24
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a -ﻣﻦ  61.32ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ )87,688
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ( ﺇﻟﻰ  67.28ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ) 96,210ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ(
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  ،1ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻦ  18ﺇﻟﻰ  12ﺷﻬﺮﺍً.
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ
58.31
49.52
76.13
76.18
67.28

2014
2015
2016
2017

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2017-2015

83,383
70,814
108,866
108,937
96,210

ﻛﺮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
-25
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻌﻈﻢ
-26
ُ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺭﺑﻄﺎ ً ﺑﻬﺬﻩ
-27
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺃ ّﻛﺪ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ) 3/78ﺯ( ،ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ
-28
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﺗُﻄﻠﺐ ؛ ﻭﺃﻧﻪ ،ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  38/22ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
 -29ﻁﻠﺒﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2016ﻗﺮﺭﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ً ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31 4
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ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. .ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ .ﻭﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ :ﺗﻢ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
-30
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺪﺗﻪ  12ﺷﻬﺮﺍ ً ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ً ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
-31

ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ:
)ﺃ(

ﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a-ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻳﺰﻭﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟ ّ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ) 3/78ﺯ( ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺩ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
) (UNEP/Oz.L.Pro/ExCom/81/14؛

)ﺏ(

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1,114,350ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺯﺍﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  78,005ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
)(1

ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺻﻚ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ؛

)(2

ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺼﻢ  67.28ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ) 96,210ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ( ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 134a -ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ؛

)(3

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺧﻼﻝ  12ﺷﻬﺮﺍ ً ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻳﺔ
ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ّﻬﻠﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ؛ ﻭ

)(4

ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
---------------
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الثمانون
مونتريال ،من  13إلى  17نوفمبر /تشرين الثاني 2017

مقترح مشروع :كولومبيا
تتألّف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
التبريد
-

التحويل من الھيدروفلوروكربون 134a-إلى األيزوبوتين في صناعة
الثالجات المنزليّة في شركة مابي كولومبيا

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

اليؤنديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38
ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير متعددة السنوات
كولومبيا
الوكالة الثنائيّة/المنفذة
اليؤنديبي

) (1عنوان المشروع
)أ( التحويل من الھيدروفلوروكربون 134a-إلى األيزوبوتين في
صناعة الثالجات المنزليّة في شركة مابي كولومبيا

وحدة األوزون الفنيّة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة

الوكالة المنسقة الوطنيّة

أحدث بيانات االستھالك ال ُمبلﱠغ عنھا للمواد المستنفذة لألوزون التي ت ّمت معالجتھا في المشروع
ألف :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاذ األوزون) ،أدرج السنة( ،حتى )أدرج الشھر والسنة((
*
المواد الھيدروفلوروكربونيّة
باء :البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون) ،أدرج السنة( ،حتى )أدرج الشھر والسنة((
*
المواد الھيدروفلوروكربونيّة
استھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤھّل للحصول على تمويل )طن من قدرات استنفاذ
األوزون(
التمويل )دوالر
أمريكي(

مخصصات خطة العمل للعام الحالي
)أ(

ال ينطبق
إزالة أطنان من قدرات استنفاذ األوزون

0

عنوان المشروع
الھيدروفلوروكربون  134a-المستخدم في الشركة )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون  134a-الواجب إزالته )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون  134a-الواجب إزالته )بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون(:
م ّدة المشروع )باألشھر(:
المبلغ األولي المطلوب )دوالر أميركي(:
تكاليف المشروع النھائيّة )دوالر أميركي(:
تكاليف رأس المال اإلضافيّة:
حاالت الطوارئ:
تكاليف التشغيل اإلضافيّة:
إجمالي تكاليف المشروع:
الملكية المحلية ):(%
عنصر التصدير ):(%
المنحة المطلوبة )دوالر أميركي(:
الفعاليّة من حيث التكلفة )دوالر أميركي/كغم(:
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )دوالر أميركي(:
إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتع ّدد األطراف )دوالر أميركي(:
حالة التمويل المماثل )نعم/ال(:
معالم رصد المشروع مشمولة )نعم/ال(:

0
شركة مابي
61.32
61.32
87,688
18
3,024,067
1,033,200
81,150
0
1,114,350
100
0
1,114,350
18.17
78,005
1,192,355
نعم
ال
النظر فيه بصفة فرديّة

توصية األمانة

*ت ّم تقدير استخدام إجمالي قدره  1,568طن متري من الھيدروفلوروكربون )بما في ذلك  927طنًا متريًا من الھيدروفلوروكربون –  (134aفي عام
) 2015المصدر :الدراسة االستقصائيّة للمواد المستنفذة لألوزون(.
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وصف المشروع
الخلفيّة
 .1ق ّدم اليؤنديبي ،نيابةً عن حكومة كولومبيا ،إلى االجتماع التاسع والسبعين مقترح مشروع لتحويل صناعة الثالجات
المنزليّة في شركة مابي كولومبيا من الھيدروفلوروكربون 134a-إلى األيزوبوتين ،1وفقًا للمقرّر )3/78ز(.
وفي االجتماع نفسه ،ق ّدم اليؤنديبي مقترح مشروع إضافيًّا إلزالة الھيدروفلوروكربون 134a-الذي يُستخدم
.2
2
في تصنيع الثالجات المنزليّة في بنغالديش .
أُدرج مقترحا المشروع في الوثيقة حول النظرة العامة على القضايا التي ت ّم تبنّيھا من خالل استعراض
.3
3
ّ
المشروع  ،بما أنھما عُرضا للنظر فيھما بصفة فرديّة.
4

النقاش بين اليؤنديبي واألمانة قبل االجتماع التاسع والسبعين

كان اليؤنديبي قد ق ّدم إلى االجتماع التاسع والسبعين مقترحًا بقيمة  3,829,157دوالر أمريكي )بما في ذلك
.4
تكلفة رأس المال اإلضافيّة البالغة  3,059,760دوالر أمريكي وتكلفة التشغيل اإلضافيّة البالغة  769,397دوالر
أمريكي( . 5.إثر المناقشة مع األمانة ،ق ّدم اليؤنديبي مقترحًا ُمراجعًا بقيمة  2,929,267دوالر أمريكي يتألّف من تكلفة
رأس المال اإلضافيّة البالغة  1,959,870دوالر أمريكي وتكلفة التشغيل اإلضافيّة البالغة  769,397دوالر أمريكي
ومبلغ  200,000دوالر أمريكي لفرض حظر على تصنيع التجھيزات القائمة على الھيدروفلوروكربون 134a-وعلى
استيرادھا .جرى طلب مبلغ  1,426,400دوالر أمريكيمنھا من الصندوق وتأمين تمويل مشترك قدره 1,502,867
دوالر أمريكي من شركة مابي.
ق ّدرت األمانة ،على أساس تحليلھا ،تكلفة رأس المال اإلضافيّة للتح ّول بـ 992,970دوالر أمريكي واقترحت
.5
ً
ً
ّ
مبلغا إضافيا قدره 30,000دوالر أمريكي من أجل فرض حظر على التجھيزات القائمة على الھيدروفلوروكربون-
 .134aلم تقترح األمانة إدخال أي تغييرات على تكلفة التشغيل اإلضافيّة البالغة  769,397دوالر أمريكي ،مع
اإلشارة إلى أنّھا تفتقر إلى الخبرة الكافية من أجل تقييم ھذه التكاليف .وانطالقًا من التكاليف ال ُمراجعة التي ق ّدرتھا
األمانة )أي  1,792,367دوالر أمريكي( ،احتاجت المؤسّسة إلى وقت إضافي للنظر في ھذه التكاليف وإلى مستوى
مالئم من التمويل ال ُمشترك ،في حال وجوده.
6

المناقشة في االجتماع التاسع والسبعين
في االجتماع التاسع والسبعين ،وافقت اللجنة التنفيذيّة على النظر في مقترحي مشروع )من بنغالديش
.6
وكولومبيا( في مجموعة االتصال التي ت ّم تشكيلھا ضمن البند )11ج() (1على جدول األعمال ،مسائل تتعلّق بتعديل
كيغالي على بروتوكول مونتريال؛ ومشروع المعايير للتمويل .لكن ،ر ّكزت النقاشات في مجموعة االتصال على
معايير إضافيّة للنظر في مقترحات المشروعات االستثماريّة المرتبطة بالھيدروفلوروكربون ،بدالً من على
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31 1
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/28 2
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19 3
 4النص الكامل للمناقشات وارد في الفقرات  14إلى  27من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31المرفقة ربطُا بھذه الورقة.
 5شمل المقترح أيضًا تكاليف إضافيّة ) 3,075,261دوالر أمريكي( مرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة للتجھيزات المصنّعة التي ستتكبّدھا المؤسسة.
 6النص الكامل للمناقشات وارد في الفقرات  87إلى  89و 143من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51المرفقة ربطُا بھذه الورقة.
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المقترحات الفعليّة .وبالتالي ،وافقت اللجنة التنفيذيّة على تأجيل النظر في المشرو َعيْن الخاصين بالھيدروفلوروكربون
إلى االجتماع الثمانين.7
إعادة تقديم المشروع االستثماري الخاص بالھيدروفلوروكربون لكولومبيا
أعاد اليؤنديبي ،نيابةً عن حكومة كولومبيا ،تقديم مقترح مشروع إلى االجتماع الثمانين كان قد ت ّم تقديمه إلى
.7
االجتماع التاسع والسبعين ،مع تخفيض التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف من  3,829,175دوالر
أمريكي إلى  3,024,067دوالر أمريكي .وبلغت م ّدة المشروع  18شھرًا.
أُرفقت وثيقة المشروع المق ّدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين ،بما في ذلك وصف المشروع وتعليقات األمانة
.8
وتوصيتھا بھذه الوثيقة.
تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
 .9أشارت األمانة إلى ّ
أن التمويل المطلوب للمقترح ال ُمرا َجع دون المبلغ الذي قُ ّدم أصالً إلى االجتماع التاسع
والسبعين ،إنّما كان أعلى م ّما اقترحه اليؤنديبي أخيرًا في االجتماع التاسع والسبعين ) 2,929,267دوالر أمريكي
طُلب منھا من الصندوق  1,426,400دوالر أمريكي( وبالتالي ،جرى االتفاق على استخدام التكاليف التي ق ّدرتھا
األمانة في االجتماع التاسع السبعين كأساس لمناقشة مستوى التمويل للمشروع .ومن ھذا المنطلق ،دخل اليؤنديبي
واألمانة في نقاش مفصﱠل بشأن تكاليف المشروع.
كان مستوى التمويل المشترك اإلضافي الذي أ ّمنته المؤسسة الفارق األساسي بين التكاليف التي ق ّدرتھا
.10
األمانة والمقترح الذي ق ّدمه اليؤنديبي في االجتماع التاسع والسبعين .وتعقيبًا على ھذا النقاش ،ت ّم االتفاق على اعتبار
تكاليف التشغيل اإلضافيّة تمويالً مشتر ًكا من المؤسسة ،مع اإلشارة إلى أن مؤونة التكاليف اإلضافيّة تُش ّكل حاف ًزا
العتماد مبكر للتكنولوجيّات .وقد تح ّولت المؤسستان األخريان المصنّعتان للثالجات المنزليّة في البلد إلى R-600a
من خالل استخدام مواردھما الخاصة بھما .ومن شأن األمانة أن تُش ّدد على أن االتفاق على عدم المطالبة بتكاليف
التشغيل اإلضافيّة يجب أال يش ّكل سابقة؛ بينما تعتبر األمانة مثل ھذه الخطوة مالئمة في مثل ھذه الظروف ،لكنّھا قد ال
تكون مالئمة في ظروف أخرى.
في ما يخص تكلفة رأس المال اإلضافيّة التي اقترحتھا األمانة في االجتماع التاسع والسبعين وعلى أساس
.11
المقترح المراجع المق ّدم إلى االجتماع الثمانين ،وإثر استعراض المعلومات اإلضافيّة وإجراء مناقشات إضافيّة مع
اليؤنديبي ،ت ّمت الموافقة على التغييرات التالية لبعض بنود التجھيزات:
)أ( زيادة الكلفة اإلضافيّة لنظام التلقيم والتخزين من  135,000دوالر أمريكي إلى  142,500دوالر أمريكي بما
أن بنى المؤسسة تقتضي توافر خ ّزان لتخزين مادة R-600aعلى بُعد بضع مئات من األمتار من المصنع،
م ّما يتطلّب أنابيب طويلة ،وص ّمامات إغالق إضافيّة ومراكمات لـ  R-600a؛
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)ب(زيادة كلفة اختبار تسرّب وتفريغ الھليوم من  24,000دوالر أمريكي إلى  45,000دوالر أمريكي للوحدة
الواحدة ،لمجموع قدره .135,000دوالر أمريكي مع النظر في مراجعة المعلومات اإلضافيّة ،بما في ذلك
المعلومات من مشروعات أخرى مق ّدمة إلى االجتماع الثمانين؛
)ج( زيادة كلفة محطة الشحن بـ R-600aمن  43,333دوالر أمريكي إلى  50,000دوالر أمريكي للوحدة
الواحدة لمجموع قدره  150,000دوالر أمريكي؛
)د( تكييف الحاالت الطارئة عند مستوى  81,150دوالر أمريكي وفق التكاليف المراجعة المرتبطة بالتجھيزات
الرأسماليّة )وحدھا(؛
)ه( الموافقة على تمويل فرض حظر على تصنيع المع ّدات القائمة على الھيدروفلوروكربون 134a-واستيرادھا
قدره  40,000دوالر أمريكي
وعلى ھذا األساس ،بلغ المستوى الموافق عليه للتمويل المطلوب من الصندوق المتع ّدد األطراف
.12
 1,114,350دوالر أمريكي )أي  18.17دوالر أمريكي/كغم( .ومن شأن تنفيذ المشروع أن يؤدي إلى إزالة 61.34
طنًّا متريًّا من الھيدروفلوروكربون 87,688) 134a-طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( ،واإلزالة الكاملة
للھيدروفلوروكربون 134a-في تصنيع الثالجات المنزلية في البلد وحظر تصنيع مثل ھذه المع ّدات واستيرادھا ،مع
اإلشارة إلى أن الثالجات المنزليّة المصنّعة في كولومبيا تُص ﱠدر إلى الدول المجاورة.
الجدول  .1التكاليف الموافَق عليھا لمشروع مابي كولومبيا
البند

الكلفة الموافَق عليھا )دوالر أمريكي(
142,500
135,000

المجموع الفرعي لنظام التلقيم والتخزين
اختبار التسرّب والتفريغ
نظام شحن غازات التبريد

150,000
90,000
90,000
9,000

محطة شحن الھيدروكربون )(3
مع ّدات اللحام بالموجات الفوق صوتيّة )(3
أجھزة الكشف عن تسرّب الھيدروكربون )(3

منطقة اإلصالحات الوظيفيّة
األعمال المصاحبة
األعمال المدنيّة
نظام السالمة
نظام التھوئة )مراوح ،ومواتير ،ومسالك ومن ّ
صات(
المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج

التركيب وبدء التشغيل
إجراءات التجارب ،واالختبارات ،واعتماد المنتج ،وتدقيق السالمة
ثالجة للتجريب
اختبارات ميدانيّة
اعتماد المنتجات الجديدة
اعتماد السالمة العامة

15,000
120,000
60,000
811,500
50,000
24,200
5,000
27,500
25,000

الموارد البشريّة
20,000
30,000
181,700

التدريب
المساعدة الفنيّة
المجموع الفرعي العام
5
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البند
المجموع الفرعي
الطوارئ )(10%
مجموع تكلفة رأس المال اإلضافيّة
مجموع تكلفة التشغيل اإلضافيّة
فرض حظر على التجھيزات القائمة على الھيدروفلوروكربون134a-
طلب تمويل إلى الصندوق المتعدّد األطراف

الكلفة الموافَق عليھا )دوالر أمريكي(
993,200
81,150
1,074,350
0
40,000
1,114,350

مع الموافقة على مستوى التمويل المطلوب من الصندوق المتع ّدد األطراف ،أشارت حكومة كولومبيا إلى
.13
النظر في الكلفة اإلجماليّة للتح ّول لتكون أعلى من المستوى الموافَق عليه .كما أشارت األمانة إلى أن المؤسسة ستُنفّذ،
بواسطة أموالھا الخاصة ،عنصر مشروع يھدف إلى تحسين كفاءة الطاقة لغالبيّة النماذج المنتجة ،مع تحسين الكفاءة
المتوقّعة بنسبة تناھز  25في المئة .لكن ،لم تقيّم األمانة التكاليف المرتبطة بھذا العنصر .إلى ذلك ،أشارت األمانة إلى
أن تنفيذ المشروعات بموجب المقرّر ) 3/78ز( يھدف إلى اكتساب الخبرة في تكاليف رأس المال اإلضافيّة وتكاليف
التشغيل اإلضافيّة التي يُمكن ربطھا باإلزالة التدريجيّة للھيدروفلوروكربون .وانطالقًا من المعلومات المتوفّرة عند
إجراء االستعراض ،اعتبرت األمانة أن التكاليف الموافَق عليھا ھي أفضل تقديراتھا إلجمالي تكاليف التح ّول
اإلضافيّة ،غير أن ھذه التقديرات قد تتغيّر مع توفّر مزيد من المعلومات وبحسب مواصفات المؤسسات ال ُمح ّددة.
وبالتالي ،تعتبر األمانة أن التكاليف الموافق عليھا لن تش ّكل سابقة.
كما أشارت األمانة إلى ما يلي:

.14
)أ(

امتثل المشروع الذي ت ّم تقديمه إلى االجتماع التاسع والسبعين للشروط بموجب المقرر )3/78ز(؛

)ب( يمتثل المشروع الذي أُعيد تقديمه إلى االجتماع الثمانين للشروط اإلضافيّة كلّھا بموجب المقرّر ،45/79
أي أن المشروع ق ّدمته مؤسسة ثالجات منزليّة بصفة منفردة من أجل التح ّول من الھيدروفلوروكربون-
 134aإلى األيزوبوتين ،وھي تكنولوجيا ناضجة ت ّم اعتمادھا في مؤسسات شبيھة في البلدان غير بلدان
المادة الخامسة عند استبدال الكلوروفلوروكربون 12-كغاز تبريد .ويُمكن تكرار نتائج المشروع في
مؤسسات أخرى مصنّعة للثالجات المنزليّة قائمة على الھيدروفلوروكربون 134a-في بلدان المادة
الخامسة .سيت ّم تنفيذ ھذا المشروع بالكامل في أقل من عا َميْن ،وسيصدر تقرير شامل متى يكون جاھ ًزا
يحتوي على معلومات مفصّلة حول تكاليف رأس المال اإلضافيّة وتكاليف التشغيل اإلضافيّة وتُعاد أي
أموال متبقية إلى الصندوق في غضون عام واحد كح ّد أقصى بعد تاريخ استكمال المشروع.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في النظر في مشروع التح ّول من الھيدروفلوروكربون 134a-إلى األيزوبوتين في
.15
تصنيع الثالجات المنزليّة في مابي كولومبيا بموجب المقرّر  45/79وإجراء المناقشات المعنونة بنظرة عامة على
القضايا التي ت ّم تبنّيھا في خالل استعراض المشروع الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع التاسع والسبعون
بانكوك ،من  3إلى  7يوليه  /تموز2017

مقترح مشروع :كولومبيا
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
التبريد
 التحويل من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی األيزوبوتين
في صناعة الثالجات المنزلية في شركة مابي کولومبيا

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

اليوئنديبي
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير متعددة السنوات
كولومبيا
الوكالة الثنائية /المنفذة

عنوان المشروع
)أ( التحويل من الھيدروفلوروکربون 134a -إلی األيزوبوتين في صناعة الثالجات المنزلية في
شركة مابي کولومبيا

الوكالة المنسقة الوطنية

اليوئنديبي

وحدة األوزون الفنية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة

أحدث بيانات االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي تمت معالجتھا في المشروع
ألف :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاد األوزون] ،ادرج السنة[ ،حتى ]ادرج الشھر والسنة[(
ال يوجد

المواد الھيدروفلوروكربونية

باء :البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون] ،ادرج السنة[ ،حتى ]ادرج الشھر والسنة[(
المواد الھيدروفلوروكربونية

ال يوجد

استھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤھل للحصول على تمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

ال يوجد

التمويل )دوالر أمريكي(

مخصصات خطة العمل للعام الحالي
)أ(

0

إزالة أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون
0

عنوان المشروع
الھيدروفلوروكربون 134a -المستخدم في الشركة )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون 134a -الواجب إزالته )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون) 134a -بالطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(:
مدة المشروع )باألشھر(:
المبلغ األولي المطلوب )دوالر أمريكي(:
تكاليف المشروع النھائية )دوالر أمريكي(:
تكاليف رأس المال اإلضافية:
حاالت الطوارئ ):(%10
تكاليف التشغيل اإلضافية:
إجمالي تكاليف المشروع:
الملكية المحلية ):(%
عنصر التصدير ):(%
المنحة المطلوبة )دوالر أمريكي(:
الفعالية من حيث التكلفة )دوالر أمريكي /كغم(:
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )دوالر أمريكي(:
إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
حالة التمويل المماثل )نعم /ال(:
معالم رصد المشروع مشمولة )نعم /ال(:

1,781,700
178,170
769,397
2,729,267
100
0
1,426,400
23.26
99,848
1,526,248
نعم
ال

توصية األمانة

النظر فيه بصفة فردية

2

شركة مابي
61.32
61.32
87,688
24
3,829,157
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وصف المشروع
قدم اليوئنديبي ،نيابة عن حکومة کولومبيا ،إلی االجتماع التاسع والسبعين مقترح مشروع لتحويل صناعة
-1
الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی األيزوبوتين ) (R-600aبتکلفة
إجمالية قدرھا  3,829,157دوالر أمريکي ،وتكاليف دعم الوكاالت بقيمة  268,041دوالر أمريكي ،حسبما قدمت
أصال.
وفقا للمقرر ) 3/78ز( ،يبين خطاب تأييد حكومة كولومبيا للمشروع عزم الحكومة على التصديق على تعديل
-2
كيغالي؛ وأن الحكومة على علم بأنه لن يتوفر أي تمويل آخر حتى يستلم الوديع في مقر األمم المتحدة في نيويورك
صك التصديق على تعديل كيغالي ،إذا وافقت اللجنة التنفيذية على ھذا المشروع؛ وأن تقر الحكومة بأنه في حالة
الموافقة على ھذا المشروع ،سيتم خصم أي تخفيض في الھيدروفلوروكربون من نقطة البداية )التي يمكن االتفاق
عليھا في المستقبل( .وتالحظ األمانة أيضا مع التقدير أن ھذا المقترح قدم بدون تمويل تمھيدي.
ھدف المشروع
سيزيل المشروع استھالك سنوي قدر  61,32طن متري ) 87,688طن من ثاني أکسيد الکربون( من
-3
الھيدروفلوروکربون 134a -في ثالثة خطوط لتصنيع الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا .كما سيتم تحسين
كفاءة استخدام الطاقة في الثالجات المنزلية بنسبة  5في المائة من خالل إجراء تعديالت لخطوط اإلنتاج والعناصر.
استھالك الھيدروفلوروكربون ومعلومات أساسية عن القطاع
في عام  ،2015تم تحديد استھالك قدره  1,613طن متری من المواد الھيدروفلوروکربونية في قطاع التبريد
-4
وتکييف الھواء في کولومبيا ،ومنه کانت تستھلك ثالث شرکات  98,16طن متري ) 6,1في المائة( في صناعة
الثالجات المنزلية .وتم تصنيع حوالي  1,1مليون ثالجة منزلية ،التي تم تصدير  21في المائة منھا إلى البلدان
المجاورة مع استيراد نفس الكمية تقريبا .ومن بين الثالجات المنزلية المستوردة ،يوجد  68في المائة تقريبا منھا قائمة
على الھيدروفلوروكربون ،134 -و  32في المائة منھا قائمة على المادة  .R-600aومنذ عام  ،2015أكملت شركتان
مصنعتان للثالجات المنزلية تحويلھما إلى المادة  R-600aولم تعد تستھلك الھيدروفلوروكربون ،134a-والشركة
الوحيدة المصنعة للثالجات المنزلية في البالد التي تستھلك الھيدروفلوروكربون 134a -حاليا ھي شركة مابي.
ويلخص الجدول  1استھالك بدائل المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتکييف الھواء لعام  2015حسب تقدير
حکومة کولومبيا بصفته جزء من الدراسة االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة إلی االجتماع التاسع
والسبعين.
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الجدول  -1استھالك غازات التبريد في قطاع التبريد وتکييف الھواء في عام ) 2015طن متري( حسبما ورد في الدراسة
االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون
القطاعات
التبريد
تصنيع الثالجات المنزلية
تصنيع الثالجات التجارية
تصنيع الثالجات في
المجال الصناعي
تبريد وسائل النقل
الخدمة
تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء
المتنقل
خدمة تكييف الھواء
خدمة تكييف الھواء
المتنقل
المجموع
 %االستھالك بالطن
المتري
 %االستھالك بمكافئ
ثاني أكسيد الكربون

الھيدروفلوروكربون22-

الھيدروفلوروكربون134a-

R-404A

R-407C

R-410A

R-717

R-507A

R-437A

134.65
91.12

98.16
140.12
80.08

17.03
21.10

0.21
3.95

-

39.11
43.86

458.85

-

1.24
1.88
0.23

0.42
492.20

0.56
219.65

1.65
80.01

17.80

-

126.78

152.95

0.08
32.86

18.10

164.92
-

21.06
75.01

-

3.64
-

95.19
-

-

-

0.16

0.89
-

81.63
-

33.96
159.55

-

22.77
-

80.85
-

-

-

4.32
0.18

11.70
-

964.95
32

828.15
27

119.79
4

48.38
2

176.04
6

209.74
7

611.80
20

37.60
1

34.03
1

36

24

10

2

8

17

-

1

2

معلومات أساسية عن الشركة
مجموعة شركات مابي ) (Controladora Mabeھي واحدة من أكبر منتجي الثالجات المنزلية في أمريكا
-5
الالتينية وبھا ملكية مكسيكية وصينية .وتنتج شركة مابي كولومبيا )مابي(  -ھي جزء من مجموعة مابي  -أدوات
المطبخ منذ عام  1955وھي مملوكة لبلدان من بلدان المادة  5بنسبة  100في المائة.
تصنع جميع خطوط اإلنتاج الثالثة في شركة مابي  11نماذجا من الثالجات المنزلية ذات نفس التصميم وذات
-6
سعات مماثلة .وفي عام  ،1997تلقت شركة مابي مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لكي تحول قدرتھا
التصنيعية من الھيدروفلوروكربون 11-إلى الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب والھيدروكلوروفلوروكربون22-
)عنصر رغوة العزل( ومن مركب الھيدروفلوروكربون 12-إلى الھيدروفلوروكربون) 134a-عنصر التبريد( .وفي
وقت الحق ،تلقت شركة مابي في االجتماع الستين مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لكي تحول عنصر رغوة
العزل من الھيدروکلوروفلوروکربون141-ب والھيدروکلوروفلوروکربون 22-إلی السيکلوبنتان .وتم تنفيذ المشروع
بنجاح مما أدى إلی إزالة  381,10طن متري ) 32,10طن من قدرات استنفاد األوزون( من
الھيدروکلوروفلوروکربون141-ب  /الھيدروکلوروفلوروکربون.22-
استھالك الھيدروکلوروفلوروکربون حسب الشركة
-7

أخرى

يبين الجدول  2استھالك الھيدروفلوروکربون 134a-في شركة مابی کولومبيا في الفترة 2016 - 2014

الجدول  -2استھالك الھيدروفلوروکربون 134a-في شركة مابی کولومبيا )(2016 – 2014
الكمية )طن متري(

السنة
58.31
49.52
76.13
183.96
61.32
87,688

2014
2015
2016
مجموع االستھالك
متوسط االستھالك
متوسط االستھالك )طن من ثاني أكسيد الكربون(
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اختيار التكنولوجيا البديلة
اختير األيزوبوتين ) (R-600aكتكنولوجيا بديلة ألنه أرخص بنسبة  30في المائة من الھيدروفلوروكربون-
-8
 134aمن حيث التكلفة لكل جھاز وذو عامل أداء ونسبة كفاءة استخدام الطاقة أعلى بالمقارنة مع
الھيدروفلوروكربون134a-؛ ويحتاج نظام التبريد تنقية أقل؛ وثبتت جدوى ھذه التكنولوجيا وتستخدم على نطاق واسع
في كولومبيا.
وصف المشروع
نظرا لقابلية االشتعال المرتفعة للمادة  ،R-600aيتوقع إجراء تغييرات على عملية اإلنتاج في خطوط
-9
التصنيع الثالثة والمنتجات النھائية ،وكذلك إجراء تعديالت على مختبر التجريب الخاص بھا لكي يعمل بغازات
التبريد القائمة على غازات التبريد بالھيدروكربون .ويشمل المشروع ثالثة عناصر يطلب لھا تمويل من الصندوق
المتعدد األطراف:
)أ(

تعديالت لتخزين وتلقيم غازات التبريد تشمل المضخات التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار
ونظام أنابيب التحميل ،وتخزين وتوزيع غاز التبريد في المصنع وخزان ونظام السالمة )أي أجھزة
كشف التسرب ومعدات مكافحة الحرائق وصمامات اإلغالق وأجھزة استشعار التدفق والضغط
ورشاشات المياه وأجھزة كشف الدخان(؛ وتركيب المعدات واألشغال المدنية )أي إنشاء غرف
للمضخات والنقل(؛ واالعتمادات ذات الصلة؛

)ب(

تعديالت خط اإلنتاج وتشمل استعمال الھليوم في كشف التسرب قبل الشحن وثالث محطات جديدة
لشحن أجھزة التبريد تناسب المادة  R-600Aواألجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة
لالنفجار ،1واستعمال الغلق بالموجات فوق الصوتية لنظام التبريد ،وكاشفين للكشف عن التسرب بعد
الشحن لكل خط؛ ونظام السالمة واألجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لمنطقة
اإلصالح واألعمال المدنية وتركيب نظام السالمة ونظام التھوية في منطقة التصنيع؛

)ج(

وتشمل األنشطة العامة تعديل المختبر من أجل التطوير واالختبار )أي إضافة محطة شحن غازات
التبريد معتمدة لألجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار ،ومقصورة اختبار التبريد ونظام
استخراج الھواء ومعدات اللحام بالموجات فوق الصوتية وأجھزة كشف التسرب(؛ وإجراء تعديالت
على الضوابط الكھربائية للثالجات القائمة على الھيدروكربون لضمان التشغيل اآلمن؛ وتركيب وبدء
تشغيل جميع المعدات الجديدة في المصنع وإجراء التجارب واالختبارات وتدريب الموظفين واعتماد
المنتج النھائي القائم على الھيدروكربون؛ واعتماد سالمة المصنع وتقديم المساعدة التقنية من الخبراء
الدوليين بما في ذلك اإلشراف على التحويالت؛ وغير ذلك )مجموعة من األدوات المعتمدة لألجھزة
التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لتجنب وجود مصدر محتمل للشرر وأجھزة كشف
الھيدروكربون المتنقلة إلجراء عمليات التفتيش واختبارات لخط اإلنتاج والمنتجات(.

باإلضافة إلى ذلك ،ستنفذ الشركة بأموالھا الخاصة عنصرا رابعا بھدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة في
-10
2
معظم نماذجھا إلى نطاق المستوى ألف وفقا لالئحة الفنية للتصنيف لعام ) 2015وھذا يعادل تحسين استھالك الطاقة
بنسبة  25في المائة في ثالجاتھا المعتمدة على الھيدروفلوروكربون .(134a-ونظرا لعدم اقتراح أي تغييرات
1
2

)األجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار( :توجھات بشأن المعدات وبيئة العمل.
الالئحة الفنية للتصنيف :الالئحة الكولومبية الفنية لتصنيف المعدات.
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لصندوق أو أبواب الثالجات ،فلن تكون ھناك حاجة إلى استثمارات رأسمالية .ويبين الجدول  3متوسط التحسن في
كفاءة استخدام الطاقة المتوقع من كل من عناصر نظام التبريد.
الجدول  .3المكاسب المتوقعة في كفاءة استخدام الطاقة
التحسن في كفاءة استخدام الطاقة المتوقع )(%

العنصر
تحسن في كفاءة استخدام الطاقة لمكبس المادة R-600a
تحسين دورة إذابة التجمد
تحسن في كفاءة استخدام الطاقة لمروحة المادة R-600a
تحسن المبادالت الحرارية وتيار الھواء
المجموع

12
4
5
4
25

تكاليف المشروع والتمويل المشترك
بلغت تكاليف رأس المال اإلضافية ،حسبما قدمت أصال 3,059,760 ،دوالر أمريكي ،على النحو المبين
-11
في الجدول .4
الجدول  -4تكاليف رأس المال اإلضافية للتحويل في شركة مابي كولومبيا
الكمية

البند
نظام التخزين والتلقيم
الخزان
نظام شحن الخزان
نظام الضخ
نظام السالمة
األعمال المدنية
توزيع الھيدروكربون على المصنع )المواسير والممر والصعود(
التركيب )خزان وأنابيب وصمامات ونظام الضخ ونظام السالمة(
اعتماد لحام األنابيب
اعتماد سالمة التركيب
المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم
تعديالت خطوط اإلنتاج

وحدة التكلفة
)دوالر أمريكي(

التكلفة اإلجمالية
)دوالر أمريكي(

1
1
1
1
1
1
1
1
1

120,000
150,000
30,000
30,000
35,000
90,000
50,000
18,000
12,000

120,000
150,000
30,000
30,000
35,000
90,000
50,000
18,000
12,000
535,000

التنظيف بالنيتروجين ونظام التفريغ والشحن بالھليوم
أجھزة كشف تسرب الھليوم
وحدة استرداد الھليوم

3
6
3

35,000
26,000
50,000

105,000
156,000
150,000

محطة شحن الھيدروكربون
معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
أجھزة كشف تسرب الھيدروكربون

3
3
6

75,000
50,000
35,000

225,000
150,000
210,000

وحدة استرداد الھيدروكربون
وحدات التفريغ

3
3

20,000
6,000

60,000
18,000

3
3
3
3

15,000
35,000
45,000
25,000

45,000
105,000
135,000
75,000
1,434,000

اختبار التفريغ والتسرب

نظام شحن غازات التبريد

منطقة اإلصالحات الوظيفية
األعمال المصاحبة
األعمال المدنية
التركيب وأنابيب اإلمداد
نظام السالمة
نظام التھوية )مراوح ومواتير ومسالك ومنصات(
المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج
عامة

تعديل المختبر للتطوير واالختبار
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الكمية

البند

وحدة التكلفة
)دوالر أمريكي(
160,000
35,000
20,000

التكلفة اإلجمالية
)دوالر أمريكي(
160,000
35,000
20,000
210,900
60,000
100,000

المعدات
نظام السالمة
نظام التھوية

1
1
1

معدات لفحص الضوابط اإللكترونية
تعطل الضابط اإللكتروني

1
1

210,900
60,000

1

100,000

تغييرات في الضابط الكھربائي
التركيب وبدء التشغيل
التركيب وبدء التشغيل

إجراء التجارب واالختبارات واعتماد المنتج وتدقيق السالمة
121
1
11
1

200
5,000
2,500
30,000

24,200
5,000
27,500
30,000

ثالجات للتجريب
اختبارات ميدانية
اعتماد المنتجات الجديدة
اعتماد السالمة العامة
التدريب
المساعدة الفنية

1
1

30,000
100,000

30,000
100,000

األدوات ومعدات ضمان الجودة
أجھزة كشف تسرب الھيدروكربون المتنقلة
المجموع الفرعي لعامة
المجموع الفرعي
الطوارئ )(%
التكلفة اإلجمالية

1
2

5,000
2,500

5,000
5,000
812,600
2,781,600
278,160
3,059,760

الموارد البشرية
اختبارات أخرى

قدرت تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس تكلفة المواد الخام ،مع مراعاة سالمة وإعادة ترتيب المكونات
-12
الكھربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة .وأبلغ عن سعر الھيدروفلوروكربون 134a -والمادة  R-600aبقيمة 4,45
دوالر /كغم و  8,00دوالر /كغم على التوالي .وترد في الجدول  5األنواع األربعة للثالجات )باب واحد وبابين
دوريين وبدون تجميد من  230لتر إلى  300لتر ،و  360لتر إلى  420لتر( استنادا إلى الوحدات التي تنتجھا شركة
مابي )متوسط الفترة  ،(2016 - 2014مع العلم بأن الشركة ستغطى تكاليف التشغيل اإلضافية المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة.
الجدول  -5تكاليف التشغيل اإلضافية للتحويل في شركة مابي كولومبيا
تكاليف التشغيل اإلضافية
بسبب التغيير إلى المادة R-600a
بسبب مكاسب كفاءة استخدام الطاقة
المجموع

باب واحد
12,402
49,138
61,540

بابين دوريين
8,774
34,619
43,393

بدون تجميد )120
لتر إلى  300لتر(
395,910
1,582,259
1,978,169

بدون تجميد )360
لتر إلى  420لتر(
352,311
1,409,245
1,761,556

المجموع
)دوالر أمريكي(
769,397
3,075,261
3,844,658

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  6,904,418دوالر أمريكي ،يطلب منھا مبلغ قدره  3,829,157دوالر
-13
أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف ،كما قدم أصال ،وستشارك الشركة في تمويل المبلغ المتبقي
وقدره  3,075,261دوالر أمريكي )أي تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بمكاسب الكفاءة في استخدام الطاقة(.
وبلغ إجمالي الفعالية من حيث التكلفة للمشروع ،باستثناء التمويل المشترك من الشركة 62,45 ،دوالر أمريكي /كغم.
ومدة المشروع  24شھرا.
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تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات

األھلية
قدم ھذا المشروع وفقا للمقرر ) 3/78ز( .واستعرضت األمانة مقترح المشروع بناء على سياسات وقرارات
-14
الصندوق المتعدد األطراف الحالية واستعراض مشروعات التحويل المماثلة المعتمدة إلزالة المواد
الھيدروفلوروكربونية )أي تحويل عنصر غازات التبريد من الكلوروفلوروكربون 12-إلی المادة  R-600aالذي
يشمل إعادة تصميم المنتج وعملية التصنيع(.

اإلطار التنظيمي
أشارت األمانة إلی أن جميع صناعات التبريد المنزلي في البلد سيجري تحويلھا إلی المادة  R-600aمع
-15
تحويل شركة مابي ،واستفسرت عما إذا کانت حکومة کولومبيا قد نظرت في تدابير تنظيمية لضمان استدامة التحويل.
وتم االتفاق على أنه عند الموافقة على المشروع ،سوف يحظر البلد استيراد وتصنيع الثالجات المنزلية باستخدام
الھيدروفلوروكربون134a -بحلول عام  .2020وترى األمانة أن ھذا الحظر لن يساعد فقط في الخفض التدريجي
الستھالك الھيدروفلوروكربون 134a-في السوق المحلية بل سيقلل أيضا من الطلب علی الخدمات المستقبلية للمعدات
القائمة علی الھيدروفلوروکربون في السوق اإلقليمية حيث يصدر ھذا البلد الثالجات المحلية.

اختيار الشركة
تالحظ األمانة أن شركة مابي تلقت تمويال من الصندوق المتعدد األطراف في عام  1997للتحول من
-16
الکلوروفلوروکربون 11-کعامل إرغاء والکلوروفلوروکربون 12-كغاز تبريد إلى الھيدروکلوروفلوروکربون-
141ب  /الھيدروکلوروفلوروکربون 22-والھيدروفلوروکربون 134a-علی التوالي .وبناء على ذلك ،ترى األمانة أن
ھذا التحويل يندرج تحت الفقرة ) 18ب( من المقرر .2/XXVIII
وأشارت األمانة إلى أن الشركتين األخريين في القطاع قد تحولتا بالفعل إلى المادة  ،R-600aواستفسرت
-17
عن سبب عدم تنفيذ شركة مابي ذلك .وأوضح اليوئنديبي أن الشرکة تحولت خالل عملية نقل منشأة التصنيع ،مما
سمح بإجراء التحويل بتکلفة منخفضة فعليا ،واألخرى بسبب قرار الشركة الخاص باألعمال.

التكاليف المقترحة
الحظت األمانة أن مشروع تحويل صناعة الثالجات المنزلية في شركة والتون ھيتش الصناعية المحدودة
-18
)والتون( في بنغالديش من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی المادة  R-600aالذي قدمه اليوئنديبي إلی االجتماع
التاسع والسبعين 3کان فعاال من حيث التکاليف بقيمة  11,97دوالر أمريکي /کغم  ،حسبما قدم ،فيما كانت الفعالية من
حيث التكلفة للتحويل في شركة مابي  62,45دوالر أمريكي /كغم ،واستفسرت عما إذا كان يمكن النظر في وفورات
في التكاليف في شركة مابي .وعلى ھذا األساس ،أجرى اليوئنديبي استعراضا مفصال لطلب المشروع ،واقترح تعديل
تكاليف رأس المال اإلضافية على النحو التالي:

3

الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/28
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)أ(

نظام التخزين والتلقيم :تخفيض قدره  350,000دوالر أمريكي )من  535,000دوالر أمريكي( عن
طريق التخفيضات في تكاليف خزان المادة  R-600aونظام التلقيم والمعدات المتعلقة بذلك وتركيبھا
واعتمادھا؛

)ب( وتعديل خطوط اإلنتاج :تخفيض قدره  1,200,000دوالر أمريكي )من  1,434,000دوالر
أمريكي( عن طريق التخفيضات في تكلفة اختبار التفريغ والتسرب ونظام شحن غازات التبريد
ومنطقة اإلصالحات الوظيفية واألعمال المرتبطة بذلك؛
)ج( وعدم طلب تمويل من أجل :تعديل مختبر التطوير واالختبار ،مع مراعاة معدات خط األساس
الموجودة حاليا في المختبر والتغييرات في الضابط الكھربائي واألدوات ومعدات ضمان الجودة
وأجھزة كشف الھيدروكربون المتنقلة؛
)د(

وترشيد تكاليف التركيب وبدء التشغيل )إلى  50,000دوالر أمريكي من 100,000دوالر أمريكي(،
واعتماد السالمة العامة )إلى  25,000دوالر أمريكي من  30,000دوالر أمريكي( ،والمساعدة
الفنية والتدريب )إلى  100,000دوالر أمريكي من  120,000دوالر أمريكي(.

وعلى ھذا األساس ،تبلغ تكلفة رأس المال اإلضافية للتحويل المعدلة  1,959,870دوالر أمريكي ،شاملة
-19
 10في المائة للطوارئ .وبجمعھا مع تكاليف التشغيل اإلضافية بقيمة  769,397دوالر أمريكي ،يقدر مجموع تكاليف
المشروع بقيمة  2,729,267دوالر أمريكي ) 44,51دوالر أمريكي /كغم( .مع العلم بأن فرض الحظر على تصنيع
واستيراد الثالجات المنزلية القائمة على الھيدروفلوروكربون 134a-لم يكن مقررا أصال ،وأن تنفيذ ھذا الحظر قد
يكون معقدا ،وطلبت مساعدة إضافية قدرھا  200,000دوالر أمريكي لتنفيذ فرض الحظر.
وكانت الشركة مستعدة لتقديم تمويل مشترك بقيمة  1,502,867دوالر أمريكي بعد التمويل المشترك
-20
المتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بمكاسب كفاءة استخدام الطاقة ) 3,075,261دوالر أمريكي( .وعلی ھذا
األساس ،يبلغ التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف  1,426,400دوالر أمريکي ) 23,26دوالر
أمريکي /كغم(.
وبعد أن الحظت األمانة التکاليف المعدلة مع التقدير ،أجرت تحليال مفصال لتكاليف رأس المال المعدلة،
-21
وأخذت في اعتبارھا المشروعات المعتمدة سابقا للبدائل القابلة لالشتعال في قطاع التبريد وتکييف الھواء ،والتکاليف
المتفق عليھا للمشروع في شركة والتون في بنغالديش ،واقترحت التغييرات التالية:
)أ( تم تعديل التمويل المطلوب لنظام التخزين والتلقيم ) 350,000دوالر أمريكي( إلى 135,000
دوالر ،ألن الشركة تستھلك السيكلوبنتان بالفعل وسيكون خزان المادة  R-600aمجاورا لخزان
السيكلوبنتان؛ وترشيد تكاليف تركيب الخزانات واألنابيب والصمامات ونظام الضخ ونظام السالمة
واعتماد لحام األنابيب واعتماد تركيب نظام السالمة؛
)ب( ويمكن أن تطبق شركة مابي تكلفة اختبار التفريغ وتسرب الھليوم على النحو المتفق عليه للمشروع
في شركة والتون في بنغالديش )  24,000دوالر أمريكي لكل منھما( بالمثل بقيمة إجمالية قدرھا
 72,000دوالر أمريكي؛
)ج( ومن بين آالت شحن الھيدروفلوروكربون 134a-الثالث الموجودة في المنشأة ،يبلغ عمر اثنتين منھا
 23سنة ويحتمل اقتراب نھاية عمرھا االفتراضي .ولذلك ،ينبغي أن تستند التكاليف اإلضافية إلى
9
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تكلفة آلة جديدة ،من نفس المورد ،خصم منھا الجزء الخاص بتكلفة آلة بديلة قائمة على
الھيدروفلوروكربون ،134a-وفقا للمقرر  ،25/18مما أدى إلى التخفيض من  195,000دوالر
أمريكي إلى  130,000دوالر أمريكي؛
)د( ووحدة تكلفة بقيمة  15,000دوالر أمريكي للكشف عن تسرب الھيدروكربون استنادا إلى مشروعات
معتمدة سابقا في قطاع التبريد وتكييف الھواء ،واستنادا إلى التكاليف المتفق عليھا للمشروع في
شركة والتون في بنغالديش بقيمة  30,000دوالر أمريكي لوحدة تكلفة معدات اللحام بالموجات فوق
الصوتية؛
)ھـ( وتعديل تكاليف مضخة التفريغ التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار من  5,000دوالر أمريكي
لكل مضخة إلى  3,000دوالر أمريكي لكل مضخة ،واستبعاد نظام استرداد الھيدروكربون
) 15,000دوالر أمريكي /وحدة( ألنه عند اكتشاف تسرب المادة  ،R-600aيتم إرسال الثالجة
المعيبة إلى منطقة اإلصالح الوظيفي حيث يتم استخراج المادة  R-600aوتصريفھا إلى نظام العادم؛
ثم يتم إصالح التسرب وترسل الثالجة إلى محطة اختبار تسرب الھليوم قبل شحنھا .والممارسة
الصناعية الشائعة ھي استخدام مضخة التفريغ التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لتصريف
الھيدروكربون المتسرب في نظام العادم بدال من استرداد المادة ،R 600a
)و( وترشيد التكاليف المرتبطة باألشغال المدنية )من  30,000دوالر أمريكي إلى  15,000دوالر
أمريكي( ،وخطوط أنابيب التركيب واإلمداد )المدرجة في التركيب وبدء التشغيل( والمساعدة الفنية
)  80,000دوالر أمريكي إلى  30,000دوالر أمريكي(.
-22

ويبين الجدول  6التكاليف المعدلة.

الجدول  -6التكاليف المعدلة لمشروع شركة مابي كولومبيا
الكمية

البند

اقتراح اليوئنديبي
المعدل)دوالر أمريكي(

تقدير األمانة للتكلفة
)دوالر أمريكي(

نظام التخزين والتلقيم

المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

350,000

135,000

تعديل خطوط اإلنتاج

اختبار التفريغ والتسرب
التنظيف بالنيتروجين ،نظام تفريغ وشحن الھليوم
أجھزة الكشف عن تسرب الھليوم
وحدة استرداد الھليوم والجميع

3
6
3

90,000
120,000
120,000

72,000

محطة شحن الھيدروكربون
معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
أجھزة الكشف عن تسرب الھيدروكربون

3
3
6

195,000
135,000
180,000

130,000
90,000
90,000

وحدات استرداد الھيدروكربون
وحدات التفريغ

3
3

45,000
15,000

9,000

3
3
3
3

30,000
90,000
120,000
60,000
1,200,000

15,000
120,000
60,000
586,000

نظام شحن غازات التبريد

منطقة اإلصالحات الوظيفية
األعمال المصاحبة
األعمال المدنية
التركيب وخطوط أنابيب اإلمداد
نظام السالمة
نظام التھوية )مراوح ومواتير وممرات ومنصات(

المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج
عامة
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الكمية

البند

اقتراح اليوئنديبي
المعدل)دوالر أمريكي(

تقدير األمانة للتكلفة
)دوالر أمريكي(

التركيب وبدء التشغيل
التركيب وبدء التشغيل

1

50,000

50,000

121
1
11
1

24,200
5,000
27,500
25,000

24,200
5,000
27,500
25,000

1
1

20,000
80,000

20,000
30,000

التجارب واالختبارات واعتماد المنتج وتدقيق السالمة
ثالجات للتجريب
اختبار ميداني
اعتماد المنتجات الجديدة
اعتماد السالمة العامة

الموارد البشرية
التدريب
المساعدة الفنية

تكاليف أخرى
1
األدوات ومعدات ضمان الجودة
2
أجھزة الكشف عن الھيدروكربون المتنقلة
231,700
المجموع لعامة
1,781,700
المجموع الفرعي
178,170
الطوارئ )(%
1,959,870
إجمالي تكاليف رأس المال اإلضافية
769,397
إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية
200,000
تنفيذ فرض الحظر على المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون134a-
)-(1,502,867
التمويل المشترك من الشركة
1,426,400
التكلفة التقديرية للصندوق المتعدد األطراف
* احتاجت الشركة إلى وقت إضافي للنظر في التكاليف التي اقترحتھا األمانة ومستوى مناسب من التمويل المشترك ،إن وجد.

181,700
902,700
90,270
992,970
769,397
30,000
*n/a
1,792,367

تقدر تكاليف رأس المال اإلضافية لتحويل الخطوط الثالثة بقيمة  992,970دوالر أمريكي ،بناء على ھذه
-23
التغييرات ،وما يمثل  10في المائة للطوارئ .ولم تقترح األمانة تغييرات لتكاليف رأس المال اإلضافية بقيمة
 769,397دوالر أمريكي ) 12,54دوالر أمريكي /كغم( ،مع العلم بأنھا ال تملك الخبرة الكافية لتقييم تلك التكاليف.
وعلى ھذا األساس ،تقدر التكلفة اإلجمالية للتحويل بقيمة  1,762,367دوالر أمريكي ،مع العلم بأن المشروعات
االستثمارية المقدمة وفقا للمقرر ) 3/78ز( كانت تھدف جزئيا إلى اكتساب الخبرة في التكاليف اإلضافية التي قد
تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة .5
وأحيطت األمانة علما بطلب المساعدة الفنية لتنفيذ فرض الحظر علی استيراد وتصنيع الثالجات المنزلية
-24
القائمة علی الھيدروفلوروکربون .134a-وترى األمانة أن الحظر عنصر أساسي لضمان استدامة التحويل وتعزيز
احتمال التأثير على السوق اإلقليمية أيضا ،وترى أنه يمكن تقديم  30,000دوالر أمريكي بدال من  200,000دوالر
أمريكي للمساعدة الفنية بطريقة مفيدة لھذا الغرض.
وناقش اليوئنديبي واألمانة التكاليف التي اقترحتھا األمانة .واستنادا إلى التكاليف المعدلة التي اقترحتھا
-25
األمانة ،احتاجت الشركة وقتا إضافيا للنظر في تلك التكاليف ومستوى مناسب من التمويل المشترك.
الفوائد المناخية
الفوائد المناخية المباشرة للتحويل ھي تجنب انبعاثات حوالي  87,618طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
-26
في الغالف الجوي بناء على استھالك  61,32طن متري من الھيدروفلوروكربون) 142a-إمكانية إحداث احترار
عالمي =  (1,430واإلدخال المتوقع لكمية قدرھا  23,36طن متري من المادة ) R -600aإمكانية إحداث احترار
عالمي =  .(3وتقدر المنافع المناخية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنحو  19,759طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
استنادا إلى معامل انبعاث شبكي قدره  0,374كغم من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة ،وإنتاج سنوي قدره
11
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 536,025وحدة ،واستھالك الطاقة السنوي لكل وحدة قدره  492,81كيلو وات ساعة قبل التحويل و 394,25
كيلوواط ساعة بعد التحويل )تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  20في المائة (.
استنتاج
سيساعد المشروع في إزالة الھيدروفلوروكربون 134a -من تصنيع الثالجات المنزلية في كولومبيا،
-27
واستعمال المزيد من المعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ،والتأثير على السوق اإلقليمية .وسيجري تحسين كفاءة
استخدام الطاقة في الثالجات المصنعة على نفقة الشركة.
خطة العمل للفترة 2019 - 2017
 -28ال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األعمال العادية المقدمة إلى األمانة ويقدم إلى اللجنة التنفيذية ألنه يقع
في نطاق المقرر ) 3/78ز(.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في مشروع التحويل من الھيدروفلوروكربون 134a -إلی األيزوبوتين
-29
في صناعة الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا وفقا للمقرر ) 3/78ز( والمناقشات المعنونة بنظرة عامة علی
القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19
_____________________
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع التاسع والسبعون
بانكوك ،من  3إلى  7يوليه  /تموز2017

مقترح مشروع :كولومبيا
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
التبريد
 التحويل من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی األيزوبوتين
في صناعة الثالجات المنزلية في شركة مابي کولومبيا

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

اليوئنديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/31
ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير متعددة السنوات
كولومبيا
الوكالة الثنائية /المنفذة

عنوان المشروع
)أ( التحويل من الھيدروفلوروکربون 134a -إلی األيزوبوتين في صناعة الثالجات المنزلية في
شركة مابي کولومبيا

الوكالة المنسقة الوطنية

اليوئنديبي

وحدة األوزون الفنية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة

أحدث بيانات االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي تمت معالجتھا في المشروع
ألف :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاد األوزون] ،ادرج السنة[ ،حتى ]ادرج الشھر والسنة[(
ال يوجد

المواد الھيدروفلوروكربونية

باء :البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون] ،ادرج السنة[ ،حتى ]ادرج الشھر والسنة[(
المواد الھيدروفلوروكربونية

ال يوجد

استھالك الھيدروفلوروكربون الباقي المؤھل للحصول على تمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

ال يوجد

التمويل )دوالر أمريكي(

مخصصات خطة العمل للعام الحالي
)أ(

0

إزالة أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون
0

عنوان المشروع
الھيدروفلوروكربون 134a -المستخدم في الشركة )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون 134a -الواجب إزالته )طن متري(:
الھيدروفلوروكربون) 134a -بالطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(:
مدة المشروع )باألشھر(:
المبلغ األولي المطلوب )دوالر أمريكي(:
تكاليف المشروع النھائية )دوالر أمريكي(:
تكاليف رأس المال اإلضافية:
حاالت الطوارئ ):(%10
تكاليف التشغيل اإلضافية:
إجمالي تكاليف المشروع:
الملكية المحلية ):(%
عنصر التصدير ):(%
المنحة المطلوبة )دوالر أمريكي(:
الفعالية من حيث التكلفة )دوالر أمريكي /كغم(:
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )دوالر أمريكي(:
إجمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(:
حالة التمويل المماثل )نعم /ال(:
معالم رصد المشروع مشمولة )نعم /ال(:

1,781,700
178,170
769,397
2,729,267
100
0
1,426,400
23.26
99,848
1,526,248
نعم
ال

توصية األمانة

النظر فيه بصفة فردية

2

شركة مابي
61.32
61.32
87,688
24
3,829,157
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وصف المشروع
قدم اليوئنديبي ،نيابة عن حکومة کولومبيا ،إلی االجتماع التاسع والسبعين مقترح مشروع لتحويل صناعة
-1
الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی األيزوبوتين ) (R-600aبتکلفة
إجمالية قدرھا  3,829,157دوالر أمريکي ،وتكاليف دعم الوكاالت بقيمة  268,041دوالر أمريكي ،حسبما قدمت
أصال.
وفقا للمقرر ) 3/78ز( ،يبين خطاب تأييد حكومة كولومبيا للمشروع عزم الحكومة على التصديق على تعديل
-2
كيغالي؛ وأن الحكومة على علم بأنه لن يتوفر أي تمويل آخر حتى يستلم الوديع في مقر األمم المتحدة في نيويورك
صك التصديق على تعديل كيغالي ،إذا وافقت اللجنة التنفيذية على ھذا المشروع؛ وأن تقر الحكومة بأنه في حالة
الموافقة على ھذا المشروع ،سيتم خصم أي تخفيض في الھيدروفلوروكربون من نقطة البداية )التي يمكن االتفاق
عليھا في المستقبل( .وتالحظ األمانة أيضا مع التقدير أن ھذا المقترح قدم بدون تمويل تمھيدي.
ھدف المشروع
سيزيل المشروع استھالك سنوي قدر  61,32طن متري ) 87,688طن من ثاني أکسيد الکربون( من
-3
الھيدروفلوروکربون 134a -في ثالثة خطوط لتصنيع الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا .كما سيتم تحسين
كفاءة استخدام الطاقة في الثالجات المنزلية بنسبة  5في المائة من خالل إجراء تعديالت لخطوط اإلنتاج والعناصر.
استھالك الھيدروفلوروكربون ومعلومات أساسية عن القطاع
في عام  ،2015تم تحديد استھالك قدره  1,613طن متری من المواد الھيدروفلوروکربونية في قطاع التبريد
-4
وتکييف الھواء في کولومبيا ،ومنه کانت تستھلك ثالث شرکات  98,16طن متري ) 6,1في المائة( في صناعة
الثالجات المنزلية .وتم تصنيع حوالي  1,1مليون ثالجة منزلية ،التي تم تصدير  21في المائة منھا إلى البلدان
المجاورة مع استيراد نفس الكمية تقريبا .ومن بين الثالجات المنزلية المستوردة ،يوجد  68في المائة تقريبا منھا قائمة
على الھيدروفلوروكربون ،134 -و  32في المائة منھا قائمة على المادة  .R-600aومنذ عام  ،2015أكملت شركتان
مصنعتان للثالجات المنزلية تحويلھما إلى المادة  R-600aولم تعد تستھلك الھيدروفلوروكربون ،134a-والشركة
الوحيدة المصنعة للثالجات المنزلية في البالد التي تستھلك الھيدروفلوروكربون 134a -حاليا ھي شركة مابي.
ويلخص الجدول  1استھالك بدائل المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتکييف الھواء لعام  2015حسب تقدير
حکومة کولومبيا بصفته جزء من الدراسة االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة إلی االجتماع التاسع
والسبعين.
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الجدول  -1استھالك غازات التبريد في قطاع التبريد وتکييف الھواء في عام ) 2015طن متري( حسبما ورد في الدراسة
االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون
القطاعات
التبريد
تصنيع الثالجات المنزلية
تصنيع الثالجات التجارية
تصنيع الثالجات في
المجال الصناعي
تبريد وسائل النقل
الخدمة
تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء
صناعات تكييف الھواء
المتنقل
خدمة تكييف الھواء
خدمة تكييف الھواء
المتنقل
المجموع
 %االستھالك بالطن
المتري
 %االستھالك بمكافئ
ثاني أكسيد الكربون

الھيدروفلوروكربون22-

الھيدروفلوروكربون134a-

R-404A

R-407C

R-410A

R-717

R-507A

R-437A

134.65
91.12

98.16
140.12
80.08

17.03
21.10

0.21
3.95

-

39.11
43.86

458.85

-

1.24
1.88
0.23

0.42
492.20

0.56
219.65

1.65
80.01

17.80

-

126.78

152.95

0.08
32.86

18.10

164.92
-

21.06
75.01

-

3.64
-

95.19
-

-

-

0.16

0.89
-

81.63
-

33.96
159.55

-

22.77
-

80.85
-

-

-

4.32
0.18

11.70
-

964.95
32

828.15
27

119.79
4

48.38
2

176.04
6

209.74
7

611.80
20

37.60
1

34.03
1

36

24

10

2

8

17

-

1

2

معلومات أساسية عن الشركة
مجموعة شركات مابي ) (Controladora Mabeھي واحدة من أكبر منتجي الثالجات المنزلية في أمريكا
-5
الالتينية وبھا ملكية مكسيكية وصينية .وتنتج شركة مابي كولومبيا )مابي(  -ھي جزء من مجموعة مابي  -أدوات
المطبخ منذ عام  1955وھي مملوكة لبلدان من بلدان المادة  5بنسبة  100في المائة.
تصنع جميع خطوط اإلنتاج الثالثة في شركة مابي  11نماذجا من الثالجات المنزلية ذات نفس التصميم وذات
-6
سعات مماثلة .وفي عام  ،1997تلقت شركة مابي مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لكي تحول قدرتھا
التصنيعية من الھيدروفلوروكربون 11-إلى الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب والھيدروكلوروفلوروكربون22-
)عنصر رغوة العزل( ومن مركب الھيدروفلوروكربون 12-إلى الھيدروفلوروكربون) 134a-عنصر التبريد( .وفي
وقت الحق ،تلقت شركة مابي في االجتماع الستين مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لكي تحول عنصر رغوة
العزل من الھيدروکلوروفلوروکربون141-ب والھيدروکلوروفلوروکربون 22-إلی السيکلوبنتان .وتم تنفيذ المشروع
بنجاح مما أدى إلی إزالة  381,10طن متري ) 32,10طن من قدرات استنفاد األوزون( من
الھيدروکلوروفلوروکربون141-ب  /الھيدروکلوروفلوروکربون.22-
استھالك الھيدروکلوروفلوروکربون حسب الشركة
-7

أخرى

يبين الجدول  2استھالك الھيدروفلوروکربون 134a-في شركة مابی کولومبيا في الفترة 2016 - 2014

الجدول  -2استھالك الھيدروفلوروکربون 134a-في شركة مابی کولومبيا )(2016 – 2014
الكمية )طن متري(

السنة
58.31
49.52
76.13
183.96
61.32
87,688

2014
2015
2016
مجموع االستھالك
متوسط االستھالك
متوسط االستھالك )طن من ثاني أكسيد الكربون(
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اختيار التكنولوجيا البديلة
اختير األيزوبوتين ) (R-600aكتكنولوجيا بديلة ألنه أرخص بنسبة  30في المائة من الھيدروفلوروكربون-
-8
 134aمن حيث التكلفة لكل جھاز وذو عامل أداء ونسبة كفاءة استخدام الطاقة أعلى بالمقارنة مع
الھيدروفلوروكربون134a-؛ ويحتاج نظام التبريد تنقية أقل؛ وثبتت جدوى ھذه التكنولوجيا وتستخدم على نطاق واسع
في كولومبيا.
وصف المشروع
نظرا لقابلية االشتعال المرتفعة للمادة  ،R-600aيتوقع إجراء تغييرات على عملية اإلنتاج في خطوط
-9
التصنيع الثالثة والمنتجات النھائية ،وكذلك إجراء تعديالت على مختبر التجريب الخاص بھا لكي يعمل بغازات
التبريد القائمة على غازات التبريد بالھيدروكربون .ويشمل المشروع ثالثة عناصر يطلب لھا تمويل من الصندوق
المتعدد األطراف:
)أ(

تعديالت لتخزين وتلقيم غازات التبريد تشمل المضخات التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار
ونظام أنابيب التحميل ،وتخزين وتوزيع غاز التبريد في المصنع وخزان ونظام السالمة )أي أجھزة
كشف التسرب ومعدات مكافحة الحرائق وصمامات اإلغالق وأجھزة استشعار التدفق والضغط
ورشاشات المياه وأجھزة كشف الدخان(؛ وتركيب المعدات واألشغال المدنية )أي إنشاء غرف
للمضخات والنقل(؛ واالعتمادات ذات الصلة؛

)ب(

تعديالت خط اإلنتاج وتشمل استعمال الھليوم في كشف التسرب قبل الشحن وثالث محطات جديدة
لشحن أجھزة التبريد تناسب المادة  R-600Aواألجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة
لالنفجار ،1واستعمال الغلق بالموجات فوق الصوتية لنظام التبريد ،وكاشفين للكشف عن التسرب بعد
الشحن لكل خط؛ ونظام السالمة واألجھزة المعتمدة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لمنطقة
اإلصالح واألعمال المدنية وتركيب نظام السالمة ونظام التھوية في منطقة التصنيع؛

)ج(

وتشمل األنشطة العامة تعديل المختبر من أجل التطوير واالختبار )أي إضافة محطة شحن غازات
التبريد معتمدة لألجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار ،ومقصورة اختبار التبريد ونظام
استخراج الھواء ومعدات اللحام بالموجات فوق الصوتية وأجھزة كشف التسرب(؛ وإجراء تعديالت
على الضوابط الكھربائية للثالجات القائمة على الھيدروكربون لضمان التشغيل اآلمن؛ وتركيب وبدء
تشغيل جميع المعدات الجديدة في المصنع وإجراء التجارب واالختبارات وتدريب الموظفين واعتماد
المنتج النھائي القائم على الھيدروكربون؛ واعتماد سالمة المصنع وتقديم المساعدة التقنية من الخبراء
الدوليين بما في ذلك اإلشراف على التحويالت؛ وغير ذلك )مجموعة من األدوات المعتمدة لألجھزة
التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لتجنب وجود مصدر محتمل للشرر وأجھزة كشف
الھيدروكربون المتنقلة إلجراء عمليات التفتيش واختبارات لخط اإلنتاج والمنتجات(.

باإلضافة إلى ذلك ،ستنفذ الشركة بأموالھا الخاصة عنصرا رابعا بھدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة في
-10
2
معظم نماذجھا إلى نطاق المستوى ألف وفقا لالئحة الفنية للتصنيف لعام ) 2015وھذا يعادل تحسين استھالك الطاقة
بنسبة  25في المائة في ثالجاتھا المعتمدة على الھيدروفلوروكربون .(134a-ونظرا لعدم اقتراح أي تغييرات
1
2

)األجھزة التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار( :توجھات بشأن المعدات وبيئة العمل.
الالئحة الفنية للتصنيف :الالئحة الكولومبية الفنية لتصنيف المعدات.
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لصندوق أو أبواب الثالجات ،فلن تكون ھناك حاجة إلى استثمارات رأسمالية .ويبين الجدول  3متوسط التحسن في
كفاءة استخدام الطاقة المتوقع من كل من عناصر نظام التبريد.
الجدول  .3المكاسب المتوقعة في كفاءة استخدام الطاقة
التحسن في كفاءة استخدام الطاقة المتوقع )(%

العنصر
تحسن في كفاءة استخدام الطاقة لمكبس المادة R-600a
تحسين دورة إذابة التجمد
تحسن في كفاءة استخدام الطاقة لمروحة المادة R-600a
تحسن المبادالت الحرارية وتيار الھواء
المجموع

12
4
5
4
25

تكاليف المشروع والتمويل المشترك
بلغت تكاليف رأس المال اإلضافية ،حسبما قدمت أصال 3,059,760 ،دوالر أمريكي ،على النحو المبين
-11
في الجدول .4
الجدول  -4تكاليف رأس المال اإلضافية للتحويل في شركة مابي كولومبيا
الكمية

البند
نظام التخزين والتلقيم
الخزان
نظام شحن الخزان
نظام الضخ
نظام السالمة
األعمال المدنية
توزيع الھيدروكربون على المصنع )المواسير والممر والصعود(
التركيب )خزان وأنابيب وصمامات ونظام الضخ ونظام السالمة(
اعتماد لحام األنابيب
اعتماد سالمة التركيب
المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم
تعديالت خطوط اإلنتاج

وحدة التكلفة
)دوالر أمريكي(

التكلفة اإلجمالية
)دوالر أمريكي(

1
1
1
1
1
1
1
1
1

120,000
150,000
30,000
30,000
35,000
90,000
50,000
18,000
12,000

120,000
150,000
30,000
30,000
35,000
90,000
50,000
18,000
12,000
535,000

التنظيف بالنيتروجين ونظام التفريغ والشحن بالھليوم
أجھزة كشف تسرب الھليوم
وحدة استرداد الھليوم

3
6
3

35,000
26,000
50,000

105,000
156,000
150,000

محطة شحن الھيدروكربون
معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
أجھزة كشف تسرب الھيدروكربون

3
3
6

75,000
50,000
35,000

225,000
150,000
210,000

وحدة استرداد الھيدروكربون
وحدات التفريغ

3
3

20,000
6,000

60,000
18,000

3
3
3
3

15,000
35,000
45,000
25,000

45,000
105,000
135,000
75,000
1,434,000

اختبار التفريغ والتسرب

نظام شحن غازات التبريد

منطقة اإلصالحات الوظيفية
األعمال المصاحبة
األعمال المدنية
التركيب وأنابيب اإلمداد
نظام السالمة
نظام التھوية )مراوح ومواتير ومسالك ومنصات(
المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج
عامة

تعديل المختبر للتطوير واالختبار
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الكمية

البند

وحدة التكلفة
)دوالر أمريكي(
160,000
35,000
20,000

التكلفة اإلجمالية
)دوالر أمريكي(
160,000
35,000
20,000
210,900
60,000
100,000

المعدات
نظام السالمة
نظام التھوية

1
1
1

معدات لفحص الضوابط اإللكترونية
تعطل الضابط اإللكتروني

1
1

210,900
60,000

1

100,000

تغييرات في الضابط الكھربائي
التركيب وبدء التشغيل
التركيب وبدء التشغيل

إجراء التجارب واالختبارات واعتماد المنتج وتدقيق السالمة
121
1
11
1

200
5,000
2,500
30,000

24,200
5,000
27,500
30,000

ثالجات للتجريب
اختبارات ميدانية
اعتماد المنتجات الجديدة
اعتماد السالمة العامة
التدريب
المساعدة الفنية

1
1

30,000
100,000

30,000
100,000

األدوات ومعدات ضمان الجودة
أجھزة كشف تسرب الھيدروكربون المتنقلة
المجموع الفرعي لعامة
المجموع الفرعي
الطوارئ )(%
التكلفة اإلجمالية

1
2

5,000
2,500

5,000
5,000
812,600
2,781,600
278,160
3,059,760

الموارد البشرية
اختبارات أخرى

قدرت تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس تكلفة المواد الخام ،مع مراعاة سالمة وإعادة ترتيب المكونات
-12
الكھربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة .وأبلغ عن سعر الھيدروفلوروكربون 134a -والمادة  R-600aبقيمة 4,45
دوالر /كغم و  8,00دوالر /كغم على التوالي .وترد في الجدول  5األنواع األربعة للثالجات )باب واحد وبابين
دوريين وبدون تجميد من  230لتر إلى  300لتر ،و  360لتر إلى  420لتر( استنادا إلى الوحدات التي تنتجھا شركة
مابي )متوسط الفترة  ،(2016 - 2014مع العلم بأن الشركة ستغطى تكاليف التشغيل اإلضافية المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة.
الجدول  -5تكاليف التشغيل اإلضافية للتحويل في شركة مابي كولومبيا
تكاليف التشغيل اإلضافية
بسبب التغيير إلى المادة R-600a
بسبب مكاسب كفاءة استخدام الطاقة
المجموع

باب واحد
12,402
49,138
61,540

بابين دوريين
8,774
34,619
43,393

بدون تجميد )120
لتر إلى  300لتر(
395,910
1,582,259
1,978,169

بدون تجميد )360
لتر إلى  420لتر(
352,311
1,409,245
1,761,556

المجموع
)دوالر أمريكي(
769,397
3,075,261
3,844,658

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  6,904,418دوالر أمريكي ،يطلب منھا مبلغ قدره  3,829,157دوالر
-13
أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف ،كما قدم أصال ،وستشارك الشركة في تمويل المبلغ المتبقي
وقدره  3,075,261دوالر أمريكي )أي تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بمكاسب الكفاءة في استخدام الطاقة(.
وبلغ إجمالي الفعالية من حيث التكلفة للمشروع ،باستثناء التمويل المشترك من الشركة 62,45 ،دوالر أمريكي /كغم.
ومدة المشروع  24شھرا.
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تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات

األھلية
قدم ھذا المشروع وفقا للمقرر ) 3/78ز( .واستعرضت األمانة مقترح المشروع بناء على سياسات وقرارات
-14
الصندوق المتعدد األطراف الحالية واستعراض مشروعات التحويل المماثلة المعتمدة إلزالة المواد
الھيدروفلوروكربونية )أي تحويل عنصر غازات التبريد من الكلوروفلوروكربون 12-إلی المادة  R-600aالذي
يشمل إعادة تصميم المنتج وعملية التصنيع(.

اإلطار التنظيمي
أشارت األمانة إلی أن جميع صناعات التبريد المنزلي في البلد سيجري تحويلھا إلی المادة  R-600aمع
-15
تحويل شركة مابي ،واستفسرت عما إذا کانت حکومة کولومبيا قد نظرت في تدابير تنظيمية لضمان استدامة التحويل.
وتم االتفاق على أنه عند الموافقة على المشروع ،سوف يحظر البلد استيراد وتصنيع الثالجات المنزلية باستخدام
الھيدروفلوروكربون134a -بحلول عام  .2020وترى األمانة أن ھذا الحظر لن يساعد فقط في الخفض التدريجي
الستھالك الھيدروفلوروكربون 134a-في السوق المحلية بل سيقلل أيضا من الطلب علی الخدمات المستقبلية للمعدات
القائمة علی الھيدروفلوروکربون في السوق اإلقليمية حيث يصدر ھذا البلد الثالجات المحلية.

اختيار الشركة
تالحظ األمانة أن شركة مابي تلقت تمويال من الصندوق المتعدد األطراف في عام  1997للتحول من
-16
الکلوروفلوروکربون 11-کعامل إرغاء والکلوروفلوروکربون 12-كغاز تبريد إلى الھيدروکلوروفلوروکربون-
141ب  /الھيدروکلوروفلوروکربون 22-والھيدروفلوروکربون 134a-علی التوالي .وبناء على ذلك ،ترى األمانة أن
ھذا التحويل يندرج تحت الفقرة ) 18ب( من المقرر .2/XXVIII
وأشارت األمانة إلى أن الشركتين األخريين في القطاع قد تحولتا بالفعل إلى المادة  ،R-600aواستفسرت
-17
عن سبب عدم تنفيذ شركة مابي ذلك .وأوضح اليوئنديبي أن الشرکة تحولت خالل عملية نقل منشأة التصنيع ،مما
سمح بإجراء التحويل بتکلفة منخفضة فعليا ،واألخرى بسبب قرار الشركة الخاص باألعمال.

التكاليف المقترحة
الحظت األمانة أن مشروع تحويل صناعة الثالجات المنزلية في شركة والتون ھيتش الصناعية المحدودة
-18
)والتون( في بنغالديش من الھيدروفلوروکربون 134a-إلی المادة  R-600aالذي قدمه اليوئنديبي إلی االجتماع
التاسع والسبعين 3کان فعاال من حيث التکاليف بقيمة  11,97دوالر أمريکي /کغم  ،حسبما قدم ،فيما كانت الفعالية من
حيث التكلفة للتحويل في شركة مابي  62,45دوالر أمريكي /كغم ،واستفسرت عما إذا كان يمكن النظر في وفورات
في التكاليف في شركة مابي .وعلى ھذا األساس ،أجرى اليوئنديبي استعراضا مفصال لطلب المشروع ،واقترح تعديل
تكاليف رأس المال اإلضافية على النحو التالي:

3
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)أ(

نظام التخزين والتلقيم :تخفيض قدره  350,000دوالر أمريكي )من  535,000دوالر أمريكي( عن
طريق التخفيضات في تكاليف خزان المادة  R-600aونظام التلقيم والمعدات المتعلقة بذلك وتركيبھا
واعتمادھا؛

)ب( وتعديل خطوط اإلنتاج :تخفيض قدره  1,200,000دوالر أمريكي )من  1,434,000دوالر
أمريكي( عن طريق التخفيضات في تكلفة اختبار التفريغ والتسرب ونظام شحن غازات التبريد
ومنطقة اإلصالحات الوظيفية واألعمال المرتبطة بذلك؛
)ج( وعدم طلب تمويل من أجل :تعديل مختبر التطوير واالختبار ،مع مراعاة معدات خط األساس
الموجودة حاليا في المختبر والتغييرات في الضابط الكھربائي واألدوات ومعدات ضمان الجودة
وأجھزة كشف الھيدروكربون المتنقلة؛
)د(

وترشيد تكاليف التركيب وبدء التشغيل )إلى  50,000دوالر أمريكي من 100,000دوالر أمريكي(،
واعتماد السالمة العامة )إلى  25,000دوالر أمريكي من  30,000دوالر أمريكي( ،والمساعدة
الفنية والتدريب )إلى  100,000دوالر أمريكي من  120,000دوالر أمريكي(.

وعلى ھذا األساس ،تبلغ تكلفة رأس المال اإلضافية للتحويل المعدلة  1,959,870دوالر أمريكي ،شاملة
-19
 10في المائة للطوارئ .وبجمعھا مع تكاليف التشغيل اإلضافية بقيمة  769,397دوالر أمريكي ،يقدر مجموع تكاليف
المشروع بقيمة  2,729,267دوالر أمريكي ) 44,51دوالر أمريكي /كغم( .مع العلم بأن فرض الحظر على تصنيع
واستيراد الثالجات المنزلية القائمة على الھيدروفلوروكربون 134a-لم يكن مقررا أصال ،وأن تنفيذ ھذا الحظر قد
يكون معقدا ،وطلبت مساعدة إضافية قدرھا  200,000دوالر أمريكي لتنفيذ فرض الحظر.
وكانت الشركة مستعدة لتقديم تمويل مشترك بقيمة  1,502,867دوالر أمريكي بعد التمويل المشترك
-20
المتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بمكاسب كفاءة استخدام الطاقة ) 3,075,261دوالر أمريكي( .وعلی ھذا
األساس ،يبلغ التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف  1,426,400دوالر أمريکي ) 23,26دوالر
أمريکي /كغم(.
وبعد أن الحظت األمانة التکاليف المعدلة مع التقدير ،أجرت تحليال مفصال لتكاليف رأس المال المعدلة،
-21
وأخذت في اعتبارھا المشروعات المعتمدة سابقا للبدائل القابلة لالشتعال في قطاع التبريد وتکييف الھواء ،والتکاليف
المتفق عليھا للمشروع في شركة والتون في بنغالديش ،واقترحت التغييرات التالية:
)أ( تم تعديل التمويل المطلوب لنظام التخزين والتلقيم ) 350,000دوالر أمريكي( إلى 135,000
دوالر ،ألن الشركة تستھلك السيكلوبنتان بالفعل وسيكون خزان المادة  R-600aمجاورا لخزان
السيكلوبنتان؛ وترشيد تكاليف تركيب الخزانات واألنابيب والصمامات ونظام الضخ ونظام السالمة
واعتماد لحام األنابيب واعتماد تركيب نظام السالمة؛
)ب( ويمكن أن تطبق شركة مابي تكلفة اختبار التفريغ وتسرب الھليوم على النحو المتفق عليه للمشروع
في شركة والتون في بنغالديش )  24,000دوالر أمريكي لكل منھما( بالمثل بقيمة إجمالية قدرھا
 72,000دوالر أمريكي؛
)ج( ومن بين آالت شحن الھيدروفلوروكربون 134a-الثالث الموجودة في المنشأة ،يبلغ عمر اثنتين منھا
 23سنة ويحتمل اقتراب نھاية عمرھا االفتراضي .ولذلك ،ينبغي أن تستند التكاليف اإلضافية إلى
9
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تكلفة آلة جديدة ،من نفس المورد ،خصم منھا الجزء الخاص بتكلفة آلة بديلة قائمة على
الھيدروفلوروكربون ،134a-وفقا للمقرر  ،25/18مما أدى إلى التخفيض من  195,000دوالر
أمريكي إلى  130,000دوالر أمريكي؛
)د( ووحدة تكلفة بقيمة  15,000دوالر أمريكي للكشف عن تسرب الھيدروكربون استنادا إلى مشروعات
معتمدة سابقا في قطاع التبريد وتكييف الھواء ،واستنادا إلى التكاليف المتفق عليھا للمشروع في
شركة والتون في بنغالديش بقيمة  30,000دوالر أمريكي لوحدة تكلفة معدات اللحام بالموجات فوق
الصوتية؛
)ھـ( وتعديل تكاليف مضخة التفريغ التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار من  5,000دوالر أمريكي
لكل مضخة إلى  3,000دوالر أمريكي لكل مضخة ،واستبعاد نظام استرداد الھيدروكربون
) 15,000دوالر أمريكي /وحدة( ألنه عند اكتشاف تسرب المادة  ،R-600aيتم إرسال الثالجة
المعيبة إلى منطقة اإلصالح الوظيفي حيث يتم استخراج المادة  R-600aوتصريفھا إلى نظام العادم؛
ثم يتم إصالح التسرب وترسل الثالجة إلى محطة اختبار تسرب الھليوم قبل شحنھا .والممارسة
الصناعية الشائعة ھي استخدام مضخة التفريغ التي تستخدم في األماكن القابلة لالنفجار لتصريف
الھيدروكربون المتسرب في نظام العادم بدال من استرداد المادة ،R 600a
)و( وترشيد التكاليف المرتبطة باألشغال المدنية )من  30,000دوالر أمريكي إلى  15,000دوالر
أمريكي( ،وخطوط أنابيب التركيب واإلمداد )المدرجة في التركيب وبدء التشغيل( والمساعدة الفنية
)  80,000دوالر أمريكي إلى  30,000دوالر أمريكي(.
-22

ويبين الجدول  6التكاليف المعدلة.

الجدول  -6التكاليف المعدلة لمشروع شركة مابي كولومبيا
الكمية

البند

اقتراح اليوئنديبي
المعدل)دوالر أمريكي(

تقدير األمانة للتكلفة
)دوالر أمريكي(

نظام التخزين والتلقيم

المجموع الفرعي لنظام التخزين والتلقيم

350,000

135,000

تعديل خطوط اإلنتاج

اختبار التفريغ والتسرب
التنظيف بالنيتروجين ،نظام تفريغ وشحن الھليوم
أجھزة الكشف عن تسرب الھليوم
وحدة استرداد الھليوم والجميع

3
6
3

90,000
120,000
120,000

72,000

محطة شحن الھيدروكربون
معدات اللحام بالموجات فوق الصوتية
أجھزة الكشف عن تسرب الھيدروكربون

3
3
6

195,000
135,000
180,000

130,000
90,000
90,000

وحدات استرداد الھيدروكربون
وحدات التفريغ

3
3

45,000
15,000

9,000

3
3
3
3

30,000
90,000
120,000
60,000
1,200,000

15,000
120,000
60,000
586,000

نظام شحن غازات التبريد

منطقة اإلصالحات الوظيفية
األعمال المصاحبة
األعمال المدنية
التركيب وخطوط أنابيب اإلمداد
نظام السالمة
نظام التھوية )مراوح ومواتير وممرات ومنصات(

المجموع الفرعي لتعديل خطوط اإلنتاج
عامة
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الكمية

البند

اقتراح اليوئنديبي
المعدل)دوالر أمريكي(

تقدير األمانة للتكلفة
)دوالر أمريكي(

التركيب وبدء التشغيل
التركيب وبدء التشغيل

1

50,000

50,000

121
1
11
1

24,200
5,000
27,500
25,000

24,200
5,000
27,500
25,000

1
1

20,000
80,000

20,000
30,000

التجارب واالختبارات واعتماد المنتج وتدقيق السالمة
ثالجات للتجريب
اختبار ميداني
اعتماد المنتجات الجديدة
اعتماد السالمة العامة

الموارد البشرية
التدريب
المساعدة الفنية

تكاليف أخرى
1
األدوات ومعدات ضمان الجودة
2
أجھزة الكشف عن الھيدروكربون المتنقلة
231,700
المجموع لعامة
1,781,700
المجموع الفرعي
178,170
الطوارئ )(%
1,959,870
إجمالي تكاليف رأس المال اإلضافية
769,397
إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية
200,000
تنفيذ فرض الحظر على المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون134a-
)-(1,502,867
التمويل المشترك من الشركة
1,426,400
التكلفة التقديرية للصندوق المتعدد األطراف
* احتاجت الشركة إلى وقت إضافي للنظر في التكاليف التي اقترحتھا األمانة ومستوى مناسب من التمويل المشترك ،إن وجد.

181,700
902,700
90,270
992,970
769,397
30,000
*n/a
1,792,367

تقدر تكاليف رأس المال اإلضافية لتحويل الخطوط الثالثة بقيمة  992,970دوالر أمريكي ،بناء على ھذه
-23
التغييرات ،وما يمثل  10في المائة للطوارئ .ولم تقترح األمانة تغييرات لتكاليف رأس المال اإلضافية بقيمة
 769,397دوالر أمريكي ) 12,54دوالر أمريكي /كغم( ،مع العلم بأنھا ال تملك الخبرة الكافية لتقييم تلك التكاليف.
وعلى ھذا األساس ،تقدر التكلفة اإلجمالية للتحويل بقيمة  1,762,367دوالر أمريكي ،مع العلم بأن المشروعات
االستثمارية المقدمة وفقا للمقرر ) 3/78ز( كانت تھدف جزئيا إلى اكتساب الخبرة في التكاليف اإلضافية التي قد
تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة .5
وأحيطت األمانة علما بطلب المساعدة الفنية لتنفيذ فرض الحظر علی استيراد وتصنيع الثالجات المنزلية
-24
القائمة علی الھيدروفلوروکربون .134a-وترى األمانة أن الحظر عنصر أساسي لضمان استدامة التحويل وتعزيز
احتمال التأثير على السوق اإلقليمية أيضا ،وترى أنه يمكن تقديم  30,000دوالر أمريكي بدال من  200,000دوالر
أمريكي للمساعدة الفنية بطريقة مفيدة لھذا الغرض.
وناقش اليوئنديبي واألمانة التكاليف التي اقترحتھا األمانة .واستنادا إلى التكاليف المعدلة التي اقترحتھا
-25
األمانة ،احتاجت الشركة وقتا إضافيا للنظر في تلك التكاليف ومستوى مناسب من التمويل المشترك.
الفوائد المناخية
الفوائد المناخية المباشرة للتحويل ھي تجنب انبعاثات حوالي  87,618طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
-26
في الغالف الجوي بناء على استھالك  61,32طن متري من الھيدروفلوروكربون) 142a-إمكانية إحداث احترار
عالمي =  (1,430واإلدخال المتوقع لكمية قدرھا  23,36طن متري من المادة ) R -600aإمكانية إحداث احترار
عالمي =  .(3وتقدر المنافع المناخية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنحو  19,759طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
استنادا إلى معامل انبعاث شبكي قدره  0,374كغم من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة ،وإنتاج سنوي قدره
11
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 536,025وحدة ،واستھالك الطاقة السنوي لكل وحدة قدره  492,81كيلو وات ساعة قبل التحويل و 394,25
كيلوواط ساعة بعد التحويل )تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة  20في المائة (.
استنتاج
سيساعد المشروع في إزالة الھيدروفلوروكربون 134a -من تصنيع الثالجات المنزلية في كولومبيا،
-27
واستعمال المزيد من المعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة ،والتأثير على السوق اإلقليمية .وسيجري تحسين كفاءة
استخدام الطاقة في الثالجات المصنعة على نفقة الشركة.
خطة العمل للفترة 2019 - 2017
 -28ال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األعمال العادية المقدمة إلى األمانة ويقدم إلى اللجنة التنفيذية ألنه يقع
في نطاق المقرر ) 3/78ز(.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في مشروع التحويل من الھيدروفلوروكربون 134a -إلی األيزوبوتين
-29
في صناعة الثالجات المنزلية في شركة مابی کولومبيا وفقا للمقرر ) 3/78ز( والمناقشات المعنونة بنظرة عامة علی
القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19
_____________________
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