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  المشروعات المتعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  تونس
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموفقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  2018في المائة بحلول عام  15  ونبعوالس ثانيال  (رئيسية) نيب، اليونيدواليوفرنسا،   )األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 

ً (ط   25.91 2018 السنة:(المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  من قدرات استنفاد األوزون) نا
 

  2018  السنة:) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
عامل  المذيباتالتبريد

 اإلنتاج
استخدامات 

 المعامل
إجمالي االستهالك 

 القطاعي

      الخدمة  التصنيع  

 0.01    0.01     123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 25.91    25.91     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  سابقة الخلط المستوردةالبوليوالت 

 7.15       7.15 

  

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

 45.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:200940.7 - 2010 :فترةلخط األساس ل
 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 35.1 المتبقي: 10.6 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2019 خطة األعمال ) خامسا(

 0.41 0.41  األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  فرنسا

 78,769 78,769  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.09 0.09  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 16,950 16,950  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.64 0.64  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 116,003 116,003  التمويل (دوالر أمريكي)
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات المشروع) سادسا(

 غير متاح 26.46 36.63 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

 غير متاح 25.91 34.60 34.60 36.63 36.63 36.63 40.70  استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات 

(دوالر  التمويل المتفق عليه
 أمريكي)

 505,458 0 57,500 0 0 71,038 0 376,920 تكاليف المشروع  نيدواليو

 35,382 0 4,025 0 0 4,973 0 26,384 تكاليف الدعم

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

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

 95,000 0 19,000 0 0 38,000 0 38,000 تكاليف المشروع فرنسا

 12,350 0 2,470 0 0 4,940 0 4,940 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية 
 (دوالر أمريكي)

 608,958 0  0 0 164,038 0 444,920 تكاليف المشروع

 52,287 0  0 0 17,063 0 35,224 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة في هذا 
 )(دوالر أمريكياالجتماع 

 91,500  91,500      تكاليف المشروع

 8,445  8,445      تكاليف الدعم
 

  الموافقة الشمولية  ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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 وصف المشروع
 خلفية

فعة الثالثة واألخيرة بالنيابة عن حكومة تونس، قدمت اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل الد  - 1
ً طلبومن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  انية من خطة إدارة بشأن المرحلة الث ا

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الثاني الجتماع اتمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في    - 2
ً أمريكي اً ردوال  1,966,209رها بتكلفة إجمالية قد  2018في المائة بحلول عام   15 قدره للوفاء بتخفيض والسبعين  ا

ً أمريكي اً دوالر  1,100,195(أي ،  ي لليونيدو ، و دوالر أمريك  77,014باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا
م المتحدة دوالر أمريكي لبرنامج األم  13,000 بمبلغ دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  100,000

ر أمريكي دوال 76,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة   600,000، و  يب)(اليون للبيئة
طن   1.34(ونية المواد الهيدروكلوروفلوروكرباستنفاد األوزون من  من قدرات انطنأ  10.6 إلزالةلحكومة فرنسا) 

زون من استنفاد األو من قدرات انطنأ  9.26ب و141- الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدرات
تمت وتبريد. وخدمة ال كناسمهواء القطاعات تصنيع المذيبات وتكييف  ) المستخدمة في22- وكربونفلوروالهيدروكلور

 .والسادس والسبعين الثاني والسبعينين جتماعالموافقة على شرائح التمويل في اال

ً ت المرحلة األولى اقتراحشمل  - 3 ً طن 79.3 بغرض إزالةلتحويل قطاع تصنيع مكيفات الهواء السكنية  ا ً ا   متريا
  1,206,919ا، بتكلفة متفق عليها قدره22- وكربونفلوروالهيدروكلوراستنفاد األوزون) من  من قدرات انطنأ 4.36(

ً أمريكي اً دوالر الثالث  تماعاالج، في في وقت الحقو(بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة لليونيدو وحكومة فرنسا).  ا
ً ، طلبدمت حكومة تونس من خالل اليونيدو، قوالثمانين ن المؤسسات ، مشيرةً إلى أإللغاء خطة قطاع تكييف الهواء ا

وذكرت أنها ؛ )290-ر وهيصعوبات تقنية ومالية في التحول إلى التكنولوجيا البديلة المتفق عليها ( واجهتالمستفيدة 
وكربونية المواد الهيدروكلوروفلور؛ وأن استهالك لمرتبطة بخطة القطاع إلى الصندوقاوافق على إعادة األرصدة ت

، تم ذا الطلبعلى ه وبناءمن االستهالك المؤهل المتبقي.  خصم، وسيُ بالكامل قد أزيلالمرتبطة بخطة القطاع سيعتبر 
ً أمريكي اً دوالر  898,976 مبلغ ا أن تعيدااليونيدو وحكومة فرنس إلى، وُطلب مع اللجنة التنفيذيةالمبرم تنقيح االتفاق   ا

 ).83/28(المقرر  جتماع الرابع والثمانينفي اال

ً مع المقرر و   - 4 ً أمريكي اً دوالر  875,764عادةإ ت(د) ، تم 83/28تمشيا إلى الصندوق متعدد األطراف في  ا
 .1الرابع والثمانين جتماعاال

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى

، طلبًا لتمويل الدفعة الثالثة واألخيرة بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، قدمت اليونيدو نيابة عن حكومة تونس   - 5
 اً دوالر 99,945، بتكلفة إجمالية قدرها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

ً أمريكي ً اً دوالر 4,025، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 57,500من  ألف، تتا ، لليونيدو  أمريكيا
دوالر  19,000، و أمريكياً لليونيب اً دوالر  1,950، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 15,000و

ً أمريكي اً دوالر 2,470لى تكاليف دعم الوكالة البالغة ، باإلضافة إأمريكي رحلياً تقريراً م طلبال شمليو. 2لحكومة فرنسا ا

                                                 
1   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4.  
  الموجهة من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس إلى اليونيدو. 2019أكتوبر/تشرين األول  7بموجب الرسالة المؤرخة    2
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وخطة  2018-2016للفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وتقارير التحقق من استهالك عن تنفيذ الشريحة الثانية
 .2020تنفيذ الشريحة لعام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد تقرير عن استهالك 

ً طن 25.91أبلغت حكومة تونس عن استهالك قدره    - 6 المواد استنفاد األوزون من  من قدرات ا
مواد لالمتثال لاأساس ن خط عفي المائة    36قل بنسبةي وهو ما، 2018في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  .2018-2014 في الفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  1الجدول  ويبين. الهيدروكلوروفلوروكربونية

  )2018-2014  للفترة 7في تونس (بيانات المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك   - 1لجدول ا

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 الهيدروكلوروفلوروكربون
       أطنان مترية

 709.34 471.13 501.54 463.56 629.75 610.43 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 14.57 0.00 8.25 0.00 8.46 8.46 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 724.46 471.13 509.79 464.06 638.21 618.89 المجموع الفرعي (أطنان مترية)
  في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * سابقة الخلط المستوردةالبوليوالت 
43.77 55.97 53.72 64.30 65.00 45.64** 

       أطنان قدرات استنفاد األوزون
 39.01 25.91 27.58 25.50 34.67 33.57 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.61 0.00 0.91 0.00 0.93 0.93 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 40.70 25.91 28.49 25.51 35.57 34.50 المجموع الفرعي (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
  في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 * سابقة الخلط المستوردةالبوليوالت 
4.81 6.16 5.91 7.05 7.15 5.02** 

 يبيانات البرنامج القطراداً إلى استن*
 نقطة البدء المحددة في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.**
 

لتي استوردت في عام ية الوحيدة اوكربونفلوروالهيدروكلور المادة هو 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون كان    - 7
يعزى انخفاض استهالك وبأطنان قدرات استنفاد األوزون.  مقدراً في المائة من إجمالي االستهالك  78، وتمثل 2018

ً طن  79.3 وإزالة، التبريد ةي تنفيذها في قطاع خدمإلى األنشطة التي يجر  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون   اً متريا
أجهزة تصنيع  اتعوالمرتبط بمشر  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون) من قدرات  ان من طنأ  4.36(

 بدون تمويل من الصندوق متعدد األطراف. 410A-ر تكنولوجياالسكنية التي تحولت إلى  تكييف الهواء لألغراض

أكملت مؤسسة واحدة تحويلها في عام و؛ مؤسستين فيكمذيب  ب141 –الهيدروكلوروفلوروكربون  مستخدويُ    - 8
من  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون ، بينما استخدمت المؤسسة األخرى التي بدأت تحويلها مخزونات 2016

في البوليوالت سابقة الخلط منذ  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك على زيادة وطرأت السنوات السابقة. 
خطة إدارة إزالة المواد هذه المادة في المرحلة األولى من  إلزالةلم يدرج اقتراح و؛ 2016عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير ال

تقرير تنفيذ  في سياقالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع لستهالك االأبلغت حكومة تونس عن بيانات    - 9
 من بروتوكول مونتريال. 7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  ةتسقم وهي   2018لعام  القطري البرنامج
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 تقرير التحقق

ً لمنحنظام طبقأكد تقرير التحقق أن الحكومة تو   - 10 المواد من صادرات اللواردات ولحصص الخيص واترال ا
 2016من البروتوكول لألعوام  7دقة بيانات االستهالك المبلغ عنها بموجب المادة  كما أكد ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

  2016 لفترة منلألهداف المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية ل ةلمتثم. وخلص التحقق إلى أن تونس 2018و  2017و
 .2018إلى 

 مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير ال

 قانونيالطار اإل

، يةونبرکوروفلوروکلدرولهياالمواد  وارداتل صلحصوا صخيرالتامنح  ماظن ذتنفي سنوت مةوحک لصوات  - 11
 .صخيرالتالمنح  نيرولکتإ ماظن لیإ 2017 معا في يثهدتح مت ذيلا

لمواد لجنة وطنية لحماية طبقة األوزون، تضم الفريق التوجيهي ل ئتنشأ، 2018في عام و   - 12
عن تحديد حصص االستيراد  ةمسؤولاللجنة كون تسوني. تقوالفريق التشريعي والفريق الية ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

باإلضافة إلى وية. وكربونالهيدروفلور الموادتصدير  /خيص استيراداترلمنح ، وإنشاء نظام ة للرقابةلمواد الخاضعمن ا
 يف الهواء.لفنيين وشركات خدمات التبريد وتكيا العتمادتم إنشاء نظام وطني  ،ذلك

من موظفي الجمارك على مراقبة وتحديد المواد المستنفدة    187، تم تدريب خالل الشريحة الثانية من التمويل   - 13
 ز النظام المنسق.و، واالتجار غير المشروع واستخدام رمالموادتلك لألوزون والمعدات القائمة على 

 التصنيع قطاع

 تكييف الهواء السكنيةأجهزة  قطاع

تقديم المساعدة الفنية  كان يجري، الثالث والثمانينفي االجتماع  كناسهواء المتكييف قبل إلغاء خطة قطاع    - 14
غازات ، وتقييم العوامل المختلفة وخصائص في اختيار أنسب تكنولوجيا بديلة نيين للمؤسسات للمساعدةتقوتدريب ال

أثناء تنفيذ في الخطة القطاعية  هم هذتقدَّ وس. االحترار العالميداث على إحمنخفضة الذات القدرة  المتاحةالبديلة التبريد 
ً كنولوجي، عندما تكون التتعديل كيغالي ، ومعايير السالمة في السوق المحلية ات الفعالة من حيث التكلفة متاحة تجاريا

 .مطبَّقة

 المذيبات قطاع

شركة  الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل شركتين (أيشملت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   - 15
الشركة و Société de Fabrication des Articles Pharmaceutiques (SOFAP) تصنيع األدوات الصيدالنية

 )ٍSociété Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) الوطنية للسكك الحديدية التونسية
تحويلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية أكملت وقد كمذيب.  السائب ب141 –ربون الهيدروكلوروفلوروك انتستخدم
من طن   0.41( ةمتري انطنأ  3.80 ب قدرها141 -من الهيدروكلوروفلوروكربون كمية  تزالوأ  2016 في عام
 استنفاد األوزون). قدرات

استنفاد  من قدراتطن  0.93( ةمتري انطنأ   8.46 فيهايستخدم  التي، األدوات الصيدالنية بشركة فيما يتعلقو   - 16
، تم اختبار مذيبين بديلين وأُجريت فيما ألجهزة الطبيةفي اكمذيب  ب141-من الهيدروكلوروفلوروكربون  األوزون)

باستخدام  تنظيفتم العثور على حل تقني لمعالجة التكلفة العالية لعملية الو؛ Novec 71DE رائدة علىبعد تجارب 
 2019 األول تشرين/، ومن المقرر بدء التشغيل في أكتوبرشراء المعدات عمليةت انتهو؛ ذي وقع عليه االختيارل الالبدي
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بالفعل في المؤسسة قد بدأت هذه أن ب  و. وأفادت اليونيد2019 كانون األول/االختبارات النهائية بحلول ديسمبرإجراء و
 .ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون ، وبالتالي تقليل استهالكها من استخدام المذيب الجديد

 التبريد ةخدم قطاع

الذي توفره مراكز التدريب التونسية الخمسة وأجري تقييم للمعدات التي االعتماد تم تحديث برنامج التدريب و   - 17
 ENالفنيين لتلبية المعايير األوروبية بما يتوافق مع متطلبات  على شروط اعتمادتعديل  وأُدِخل؛ المراكزهذه تستخدمها 

السالمة ب الشروط المتعلقة( EN 378-1/2/3/4الخدمة) و  فنيي اعتماداالتحاد األوروبي لتأهيل وشروط ( 13313
ً تم تدريب ستين مدربو). لتبريدافي نظم والبيئة  ً فني  522من خمس مدارس مهنية و ا ً وفق ا ثة لمتطلبات التدريب المحدَّ  ا

تلقت أربعة مراكز تدريب المعدات (أي أربع مجموعات من المشعبات الرقمية و. ةالجديد ومقتضيات االعتماد
التبريد وأدوات  اتغاز للتعرف علىمن وحدات التبريد التوضيحية ووحدتين الستشعار الغاز ووحدة واحدة  تينمجموعو

  لكل مركز). ،لحرق الغازات

 ة تنفيذ ورصد المشروع وحد

لتنفيذ  منفصلةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وحدة ال تشمل    - 18
المواد وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن التنفيذ والرصد الشاملين لخطة إدارة إزالة و. ورصد المشروع

المواد ، والتحقق من استهالك المصلحة الجهات صاحبة، بما في ذلك تنسيق اجتماعات الهيدروكلوروفلوروكربونية
استخدمت األموال المخصصة إلدارة المشروع و. التدريب المهني التقنيعمليات ، وتنسيق الهيدروكلوروفلوروكربونية

ن لألنشطة اإلضافية الالزمة نييتقسي لتوظيف مستشارين رئيدوالر أمريكي) بشكل  50,000في إطار المرحلة األولى (
الخاصة تفاصيل النفقات  تقدَّم، لم ذلك وبالنظر إلىلرصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 المشروع. تنفيذ ورصدوحدة ب

 مستوى صرف األموال

ً دوالراً  608,958 أصل، من 2019 تشرين األول/اعتباراً من أكتوبر   - 19 عليها حتى اآلن تمت الموافقة   أمريكيا
ً أمريكي اً دوالر  406,437مبلغ ، تم صرفكجزء من االتفاق المنقح ً أمريكي اً دوالر 283,913( ا  55,000، ولليونيدو ا

ً أمريكي اً دوالر  67,524، ويونيبللدوالر أمريكي  صرف  وسيجري .2في الجدول  المبيَّن على النحولحكومة فرنسا)  ا
ً أمريكي اً دوالر  202,521الرصيد البالغ    .2020-2019في  ا

 

  دوالر أمريكي)نس * (التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تو  - 2الجدول 

 الوكالة
 مجموع المبالغ الموافق عليهاالشريحة الثانيةالشريحة األولى

 منصرف *موافق عليه منصرف *موافق عليهمنصرف *موافق عليه
 283,913 447,958 70,271 71,038 213,642 376,920 اليونيدو
 55,000 85,000 25,000 55,000 30,000 30,000 اليونيب

 67,524 76,000 29,524 38,000 38,000 38,000 فرنسا
 406,437 608,958 124,795 164,038 281,642 444,920المجموع

 67 76 63 المائة)معدل الصرف  (في 

  .سيعاد التمويل المقترن بخطة قطاع تكييف هواء المساكن إلى االجتماع الرابع والثمانينو). 83/28استناداً إلى االتفاق المحدَّث مع اللجنة التنفيذية (المقرر*
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 لشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاذ تنفيخطة 

 تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة الثالثة:ب يُضطلعوف س   - 20

: متابعة اعتماد التشريعات الفرعية لمواءمة نظام الشهادات الجديد مع لوائح االتحاد السياسة والتنظيم  (أ) 
التي ستشمل الحد األدنى من المتطلبات لمراكز التدريب ، ات المعالجة بالفلوراألوروبي للغاز

 ؛) (تمويل من الشريحة السابقة)اليونيب(والمدارس المهنية 

: عقد ثالث حلقات عمل بشأن إنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون لجماركدى ابناء القدرات ل  (ب) 
دوالر  15,000) (اليونيبالجمارك واإلنفاذ ( مسؤوليمن   60غازات التبريد لـ  التعرف علىو

 ؛السابقة)ة إلى تمويل من الشريحة ، باإلضافأمريكي

مدرباً من  50 ــتقنيين لال اعتمادمنح حلقة عمل واحدة عن خدمات التبريد الجيدة وعقد : ةقطاع الخدم  (ج) 
 المسائل المتعلقةمن فنيي الخدمة على   40ة عمل واحدة لتدريب حلقتنظيم ؛ والمدارس المهنية

ة إلى تمويل من باإلضافدوالر أمريكي   27,500(اليونيدو) ( الورشتوزيع مواد و؛ السالمةب
 ؛الشريحة السابقة)

على لتشجيع من أجل المستخدمين النهائيين بعض ا: توفير حوافز لبرنامج الحوافز الستبدال المعدات  (د) 
حلقة عمل واحدة لنشر نتائج برنامج المستخدم النهائي تنظيم و؛ د البديلة الجديدةيبرتالغازات استخدام 

ة إلى تمويل من الشريحة دوالر أمريكي باإلضاف 19,000(فرنسا) (توعية للحملة ب االضطالعو
 السابقة)؛ 

(اليونيدو): من خالل وحدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة ورصد خطط إدارة إزالة المواد  )ه(
 /ر أمريكي ؛ خبير استشاريدوال 6,000(  2019عام عن اللتحقق لاألوزون الوطنية ، إعداد تقرير 

شركة  وطني للتحويل التجريبي إلى بديل منخفض القدرة على إحداث االحترار العالمي في تقني
 القصير ألجللان وطنيان يستشارخبيران ا؛ دوالر أمريكي) 5,000( تصنيع األدوات الصيدالنية

؛ دعم والر أمريكي)د 15,000( قضايا السالمةحلقة العمل المتعلقة بة خاطبوخبير استشاري دولي لم
 دوالر أمريكي). 4,000قع في البالد لوحدة األوزون الوطنية (ازيارات المو /السفر المحلي

  

 تهاتوصياألمانة و تعليقات

 تعليقاتال

 ةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيال تقريرال

 قانونيال طاراإل

 واقعب  2019لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد أصدرت الحكومة التونسية بالفعل حصص استيراد    - 21
ً طن  29.15 للمواد ن خط األساس عفي المائة   70قل بنسبة تي وه، استنفاد األوزون من قدرات ا

بروتوكول مونتريال لتلك ن الكمية المسموح بها بموجب عفي المائة  16قل بنسبة ت، والهيدروكلوروفلوروكربونية
 السنة.

 التصنيع قطاع

 ،إداريهو سبب  شركة تصنيع األدوات الصيدالنية أوضحت اليونيدو أن السبب الرئيسي للتأخير في تحويل   - 22
، وبعد ذلك ستقوم اليونيدو بصرف بشراء المعدات بإشراف اليونيدو لشركةالسماح لبذلك  وعولجتعلق بالمشتريات. يو
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إلتاحة واللوائح المالية لليونيدو على أساس استثنائي  عدبأثر رجعي عند بدء التشغيل. وقد تم ذلك في إطار القوااألموال 
ً في ا ً منمن المتوقع االنتهاء مالي أن ت كذلكحوضوألمشروع دون مزيد من التأخير. المضي قدما لمشروع في ا ا

 .2019 كانون األول/ديسمبر

 التبريد ةخدم قطاع

ه قد بدئ ، أوضحت اليونيدو أنالقابلة لالشتعال ديبرلتاغازات المتعلقة باستخدام  نظمةوفيما يتعلق بتصميم األ   - 23
محتوى ومناهج تدريب فنيي الخدمة بالفعل  يتضمن، في الوقت الحاليوها. بشأنأنشطة لوضع لوائح فرعية ب في القيام
 جديدة.ال األنظمةاعتماد  بعد، وسيتم تحديثها تعاللقابلة لالشاد يبرلتاغازات مع  مأمونبالتعامل ال ةتعلقمعناصر 

لتشجيع على استخدام ا لمن أجالستبدال المعدات لمستخدمين النهائيين بعض الوفيما يتعلق ببرنامج الحوافز   - 24
، أوضحت اليونيدو أنه سيتم تنفيذ ذلك خالل الشريحة الثالثة في الشريحة السابقة كان مقرراً الذي  ،البديلة ديبرغازات الت

، يبيتجرال للتدليلالمستخدمين النهائيين لتحديد موقع  معقدت عُ مناقشات وذكرت أن لدمج التمويل من كال الشريحتين. 
ً  مناقشات أخرى عقد جرييو  لمستفيدين من البرنامج.لمتطلبات تحديد ال، وضع اللمسات األخيرة على االختيارلو حاليا

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  استدامة

في مشروع واحد في قطاع المذيبات باستخدام تكنولوجيا منخفضة  في زالةاإلعملية أكملت حكومة تونس    - 25
، مما أدى 2019 كانون األول/مشروع المتبقي بحلول ديسمبرإحداث االحترار العالمي مع التشغيل النهائي لل إمكانية
ً طن  12.20ة لكمية قدرهاالتام اإلزالةإلى  ً متري ا األوزون) من  داستنفا من قدراتطن  1.34( ا

عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةتلتزم الحكومة بضمان استدامة و. ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
للمؤسسات  المستمر رصد، والهاليص اإللكتروني هذه المواد من خالل نظام الترخمن واردات الطريق ضمان رصد 

الحكومة ضوابط صارمة على استيراد  فرض، ستاالنتهاء من تحويل قطاع المذيباتبعد و. لبعد التحوي
م سهي ةاألنشطة في قطاع الخدماالضطالع ب يظلسوف وات المذيبات. ستخدامال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .22-للهيدروكلوروفلوروكربونالمستدام  خفضفي ال

 ستنتاجاال

في المائة عن    25في تونس يقل بالفعل بنسبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحظت األمانة أن استهالك    - 26
خيص االترمنح نظام  وقد جرى تحديثفي االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.  هذه الموادستهالك المحددة الهداف األ

سوف ينتج عن وتقدم في تنفيذ األنشطة الموافق عليها في إطار المرحلة األولى. يُحرز زال ا م، وفي البلد والحصص
من طن   1.34 قدرها ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن إزالة كمية في قطاع المذيبات  يةنشطة االستثماراأل نجازإ

نيين في تقلاعتماد ا، ولفنيين في مجال الجمارك والتبريدتدريب المدربين وا كذلك سيستمرواستنفاد األوزون.  قدرات
األنشطة المنفذة حتى اآلن وتُكمل الشريحة التالية.  طالقإفة عتبة رحجم المبالغ المنصيتجاوز وإطار الشريحة الثالثة. 

حلة الثانية التي الخاصة بالمر األنشطةفي إطار الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى  والمقرر االضطالع بها
 إلى االجتماع الحالي.أيضاً قُدمت 

 ةـــــتوصيال

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:   - 27

 إزالة حيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة أن ت   (أ)
لتونس والتزام الحكومة بوضع ضوابط صارمة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛المذيباتالمتعلقة بتطبيقات للب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

م تقارير يطلب إلى حكومة تونس واليونيدو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة فرنسا تقدأن ت  (ب) 
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االنتهاء من  إلى حينشريحة النهائية مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بال
من خطة إدارة إزالة المواد  الثانية، وتقارير التحقق إلى حين الموافقة على المرحلة المشروع

وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية
2021. 

بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة توصي أمانة الصندوق كذلك    - 28
مستويات التمويل المبينة ب، المقابلة 2020ة تنفيذ شريحة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وخط

  في الجدول أدناه:

  

 
 عنوان المشروع

 تمويل المشروع
 (بالدوالر األمريكي)

الدعم تكلفة 
(بالدوالر األمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 اليونيدو 57,5004,025
 

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

 اليونيب 15,0001,950

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

 فرنسا 19,0002,470

 
 

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60  
 
 

10 

  المشروعات المتعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 تونس

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

)الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  ، اليونيب(رئيسية) اليونيدو   
 

ً (ط   25.91  2018 السنة:(المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  من قدرات استنفاد األوزون) نا
 

  2018  السنة:(طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ثالثا(
 إجمالي االستهالك القطاعياستخدامات المعاملعامل اإلنتاج المذيباتالتبريد مكافحة الحريق الرغاوي األيروصوالت  ةكيميائيالمادة ال

   الخدمة التصنيع 

 0.01  0.01  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

     124-الهيدروكلوروفلوروكربون

     ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 سابقة الخلط المستوردةالبوليوالت 

 7.15  7.15 

     ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 25.91  25.91  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 45.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 40.7  2010-2009 :فترةلخط األساس ل

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 35.1 المتبقي: 10.6 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2021  بعد 2021 2020 2019 خطة األعمال) خامسا(

 3.00 1.50 0.00 0.00 1.50  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 223,535 147,930 0 0 75,605  التمويل (دوالر أمريكي)

 13.00 4.00 0.00 9.00 0.00  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 738,423 373,520 0 364,903 0  التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 بيانات المشروع  سادسا(
 غير متاح 13.19 26.46 26.46 26.46 26.46 26.46 36.63  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

 غير متاح 12.88 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 34.60  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من 
 (دوالر أمريكي) حيث المبدأ

 1,364,946 120,000 0 0 386,640 0 0 858,306 تكاليف المشروع  نيدواليو

 95,546 8,400 0 0 27,065 0 0 60,081تكاليف الدعم
 200,000 24,000 0 0 100,000 0 0 76,000تكاليف المشروع اليونيب

 26,000 3,120 0 0 13,000 0 0 9,880تكاليف الدعم
 1,564,946 144,000 0 0 486,640 0 0 934,306 المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي) تكاليف مجموع

 121,546 11,520 0 0 40,065 0 0 69,961 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 1,686,492 155,520 0 0 526,705 0 0 1,004,267 مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
 

 )2019طلب التمويل المقدم للشريحة األولى ( ) سابعا(
 (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم  االموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 60,081 858,306 اليونيدو
 9,880 76,000 اليونيب

 69,961 934,306 المجموع
 حسبما هو مبيّن أعاله(2019) الموافقة على التمويل للشريحة األولى الطلب المقدم للتمويل:

 

 النظر بصورة فرديـــــة ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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 وصف المشروع
 خلفية

ة من خطة نية الثامرحلاليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل البالنيابة عن حكومة تونس، قدمت   - 29
ً  2,486,097بتكلفة كلية قدرها إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  ، تتألف من مبلغ دوالراً أمريكيا

ً إليه تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,112,240 ً لليونيدو، ومبلغ  147,857دوالراً أمريكياً، مضافا دوالراً أمريكيا
147,857  ً لليونيب، حسب الطلب  دوالر أمريكي   26,000، مضافاً إليه تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراً أمريكيا

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةكمية من المواد  ن الخطة إلى إزالة. وسوف يؤدي تنفيذ المرحلة الثانية م3المقدم في األصل
ً  24.25  قدرها في المائة من خط أساس  67.5 للوفاء بالهدف المتمثل في خفض نسبته من قدرات استنفاد األوزون 4طنا

  ، حسب الطلب المقدم في األصل. 2025االستهالك لهذه المواد بحلول عام 

المطلوبة في هذا  تبلغ الشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   - 30 
ً دوالراً  1,064,882 مبلغ ، وتتألف منأمريكية اتدوالر 1,225,304االجتماع  كاليف دعم ، باإلضافة إلى تأمريكيا

ً دوالراً  74,542الوكالة البالغة  ليف دعم الوكالة ، باإلضافة إلى تكاأمريكيدوالر  76,000 مبلغو ،لليونيدو أمريكيا
ً  دوالراً   9,880البالغة  .حسب الطلب المقدم في األصل، لليونيب أمريكيا

 للتمويل مؤهلالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  المتبقيستهالك اال

ي فونس في ت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  مننقطة االنطالق للتخفيضات اإلجمالية تتمثل    - 31
ً طن 40.70 (بشكل رئيسي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من من قدرات  ا

-يدروكلوروفلوروكربونالهب و141-الهيدروكلوروفلوروكربون، وبدرجة أقل 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
في  الموجودب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدرات انطنأ  5.02، باإلضافة إلىب)142

 .المستوردة الخلط ةقالبوليوالت ساب

إزالة ونس ب، التزمت حكومة تالهيدروكلوروفلوروكربونيةخالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و  - 32
استنفاد األوزون  اتمن قدر انطنأ  9.26،األوزون (أياستنفاد رات من قد انطنأ  10.60 قدرهاالمواد هذه من كمية 

ب)  141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من ات من قدرطن   1.34و  22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن 
ً طن 30.10 قدره لتمويللمؤهل  مما أسفر عن استهالك متبقٍ  المواد استنفاد األوزون من رات من قد ا

ً طن 29.75(أي  بونيةالهيدروكلوروفلوروكر  0.27و ،22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من رات من قد ا
ن من استنفاد األوزو من قدراتطن  0.04ب و  141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من رات من قدطن 

استنفاد األوزون من  من قدرات انطنأ  5.02، باإلضافة إلى ب)142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة. ب الموجود141-الهيدروكلوروفلوروكربون

، الذي تم تحويله بالكامل خالل المرحلة ب فقط في قطاع المذيبات 141-الهيدروكلوروفلوروكربونيستخدم   - 33
لعدم وجود المزيد من استهالك ؛ نظًرا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة إزالة 

التزمت حكومة تونس بفرض حظر على استيراد قد د وب في البل141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب المؤهل 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المتبقي من  مما يجعل، ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  2009األساس ( يك خالل سنتستهلن يُ اك ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون ومع أنللحصول على تمويل هو صفر. 

                                                 
  الموجهة إلى اليونيدو من وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس. 2019أغسطس/آب  22وفقاً للرسالة المؤرخة    3
أطنان من قدرات  5.02 هاطناً من قدرات استنفاد األوزون مؤهلة للتمويل، شاملة كمية قدر 21.89 ربونية قدرها كمبة من المواد الهيدروكلوروفلوروك    4

  .مستوردةالبوليوالت سابقة الخلط ال فيب 141-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون
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، فإن االستهالك المتبقي ذلكء على ابن؛ و2014منذ عام  ب142 -هيدروكلوروفلوروكربون د أيروستلم يف، )2010و
 اً.صفر يساويللحصول على تمويل  ب المؤهل142 -نالهيدروكلوروفلوروكربومن 

بإزالة ة تونس ، تلتزم حكومالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة و   - 34
ً طن 16.87قدرها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكمية إضافية     5.02لى ع عالوةاستنفاد األوزون رات من قد ا

لتجهيز ب الوارد في البوليوالت سابقة ا141 -كربونالهيدروكلوروفلورواستنفاد األوزون من ات من قدر انطنأ
  .1مبين في الجدول ال على النحوالمستوردة 

 

أطنان قدرات استنفاد بللحصول على التمويل ( المتبقي المؤهلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنظرة عامة على استهالك   - 1الجدول 
  األوزون)

 الوصف
-هيدروكلوروفلوروكربون

22 
-هيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
-هيدروكلوروفلوروكربون

 ب142
-هيدروكلوروفلوروكربون

 في البوليوالت  ب141
 المجموع

 45.68 5.02 0.04 1.61 39.01 البدءنقطة 
الخفض في المرحلة 

 األولى
9.26 1.34 0.00 0.00 10.60 

 35.08 5.02 **0.00 *0.00 29.75 االستهالك المتبقي
المرحلة الخفض في 

 الثانية
16.87 0.00 0.00 5.02 21.89 

 12.88 0.00 0.00 0.00 12.88 المتبقي للمراحل المقبلة

، فإن االستهالك المتبقي المؤهل للحصول على التمويل ب ؛ وبالتالي 141 -لهيدروكلوروفلوروكربون(*) بعد المرحلة األولى ، لم يعد هناك استهالك ل 
 استنفاد األوزون). من قدراتطن   0.27(بدالً من  اً صفر يساوي

ب ؛ وبالتالي ، فإن االستهالك المتبقي المؤهل للحصول على التمويل هو صفر (بدالً  142 -الهيدروكلوروفلوروكربون يُستوَرد، لم 2014(**) منذ عام 
 استنفاد األوزون).ات من قدرطن   0.04من 

ية واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد د االتفاق المنقح بين الحكومة التونسمدَّ    - 35
هدف  وجعل   2020 عام ين، تاريخ االنتهاء إلىثمانالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم لالجتماع الثالث وال

ً طن 26.46ستهالكالا  أنغير في المائة عن خط األساس)؛    35تهتخفيض نسبباستنفاد األوزون (أي  من قدرات ا
ً طن  35.80 بلغ االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل استنفاد من قدرات   انطنأ 9.35استنفاد األوزون (أي ات من قدر ا

يقل عن هدف بروتوكول مونتريال   2018 في عام ستهالكاالبالنظر إلى أن و). 2020هدف لعام مستال فوقاألوزون 
تلتزم  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالنسبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الحكومة التونسية فإن ، 2020لعام 

ً طن  16.87 قدرها 22-من الهيدروكلوروفلوروكربون كمية إزالةب  بنسبة خفضال تحقيقلاستنفاد األوزون قدرات من  ا
الصندوق متعدد األطراف ، تطلب الحكومة تمويًال من كميةال ههذومن . 2025في المائة بحلول عام   67.5
ً طن  12.68إلزالة استنفاد قدرات من المتبقية  انطنأ  4.19 كمية الــ إزالة تجري، وساستنفاد األوزونقدرات من  ا

ً ستعالج المرحلة الثانية أيضواألوزون بتمويل من خارج الصندوق.  المؤهل ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونجميع  ا
 .ت سابقة الخلط المستوردةفي البوليوال دموجوال للتمويل

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعي الستهالك 

ً حالي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقطاعات التي تستخدم فيها    - 36 تصنيع الرغاوي  في تونس هي قطاعا ا
 التبريد. ةوخدم

 يواقطاع تصنيع الرغ

 خلطسابقة ال وليوالتبلل، فإن ثالث شركات فقط تستخدم تركيبات في تونس يوالرغلمؤسسات  عدة رغم وجود   - 37
 Grands Ateliersهذه الشركات هي وكعامل نفخ.  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونتحتوي على التي مستوردة ال
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du Nord (GAN) وهي تقوم بتصنيع الثالجات والمجمدات المحلية ، وتقوم ،Le Panneau  بإنتاج ألواح عازلة
 .وذات الحرارة الثابتةالمبردة بتصنيع الكبائن  COLDEQ، و ةجاسئ

ً دوالراً   68,917مبلغ ، وافقت اللجنة التنفيذية علىالثاني والثالثين االجتماعفي و   - 38 إلزالة  أمريكيا
عن طريق التحويل إلى أنظمة  COLDEQة في جاسئوريثان الفي تصنيع رغاوي البولي  11-كربونوفلوروالكلور
ً تستخدم المؤسسة حاليو. ب141 -لهيدروكلوروفلوروكربوناو ءماقائمة على ال تبوليوال    0.12طن متري (  1.07 ا

لبوليوالت سابقة الخلط في ا الموجود ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون) من ات من قدرطن 
رها موردها وفسي ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون خالية من ت بوليوال نظمتتحول إلى س غير أنها؛ المستوردة

 باستخدام مواردها المالية الخاصة. ةالكيميائيللمواد 

استهالك  2متعدد األطراف لتحويلهما. ويرد في الجدول التطلب المؤسستان األخريان تمويالً من الصندوق    - 39
 .ينتالمؤسس اتينله  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة موجودال  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون. استهالك 2الجدول 

 المؤسسة
2016 2017 2018 

 طن متري
أطنان قدرات 

استنفاد األوزون
 طن متري

أطنان قدرات 
 استنفاد األوزون

 طن متري
أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون
GAN 42.00 4.62 52.50 5.78 52.50 5.78 

Le Panneau 14.47 1.59 14.50 1.60 14.50 1.60 

 ةفي قطاع الخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

في خدمة مكيفات الهواء المنزلية والمعدات  22-لهيدروكلوروفلوروكربونلاالستهالك الحالي  معظم يتمثل   - 40
على والمبنية ة العامل التبريد وتكييف الهواءعدد وحدات والتجارية والمعدات الصناعية وأجهزة تكييف الهواء الكبيرة. 

ً اكبير من ينما يعتمد عدد آخذ في التناقص   22-لهيدروكلوروفلوروكربونا غاز التبريد  لوحدات (المصنعة محليا
د يبرغاز تستخدم األمونيا إلى حد كبير كوتُ ). 410A-ر وبصفة رئيسية( خالئط الهيدرروفلوروكربون) على توردةوالمس

  في قطاع الصناعات الغذائية.

ورش الخدمة المسجلة  ويعمل فيفي البلد.  التبريد وتكييف الهواءمن فنيي خدمة    5,000هناك ما يقدر بنحو    - 41
بدوام جزئي في  الفنيينيعمل باقي و؛ فني  1,000السابق) حوالي  جرد(على أساس الورشة   176التي يبلغ مجموعها 

ً طن متري سنوي 1أقل من  ستهلكت، غير مسجلة ورش في المائة  80يستهلك و؛ 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  ا
ً كجم سنوي 100أقل من  الورشمن تقريباً   إلى حجماً شركة صناعية أكبر  35يقرب من ما يوجد ، باإلضافة إلى ذلكو. ا

هناك مركزان والخاصة بها.  التبريد وتكييف الهواءنب المتاجر الكبرى والفنادق والمستشفيات التي تحتفظ بمعدات اج
 في تونس. المواد الهيدروفلوروكربونيةو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صالحواست ستردادال

 في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االضطالع بها األنشطة المقترح

وتقترح    2025-2020تغطي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفترة  - 42
 انطنأ  5.02قدرها الخلط المستوردة  في البوليوالت سابقة موجودب ال141-من الهيدروكلوروفلوروكربون كمية إزالة
ً طن   16.87ا قدره  22-من الهيدروكلوروفلوروكربون كميةواستنفاد األوزون قدرات من  استنفاد األوزون قدرات من  ا

في المضطلع بها الرغاوي واألنشطة  تصنيعتحويل قطاع و في قطاع خدمة التبريد، من خالل اإلجراءات التنظيمية
 التبريد.قطاع خدمة 
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 اإلجراءات التنظيمية

 ية ما يلي:ن التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيشمل المكوّ    - 43

خيص والحصص من خالل توفير التدريب والمعدات (مثل أجهزة االترمنح مواصلة إنفاذ نظام   (أ) 
 ؛الجماركالتبريد) لموظفي غازات  لىف عتعرال

في البوليوالت سابقة الخلط  دموجوال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونفرض حظر على واردات   (ب) 
 ؛سات تصنيع الرغاويبعد تحويل مؤس

باالقتران مع اللوائح الحالية المتعلقة المواد الهيدروفلوروكربونية وضع السياسات واللوائح المتعلقة ب  (ج) 
 ؛ التبريد ةقطاع خدمل، وال سيما الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ب

 العتمادلقطاع خدمة التبريد عن طريق وضع وتنفيذ خطة  يالتنظيمالدعم دعم السياسات وتقديم   (د) 
 الخدمة. ن في قطاعلفنييل يةمواد التدريبال، وتحديث ، ووضع مدونة لقواعد السلوكهملفنيين وتدريبا

 يوافي قطاع تصنيع الرغا المضطلع بهاألنشطة 

ً طن   67.0الستهالك الفعلي البالغل كاملةالاإلزالة تحقيق المرحلة الثانية  يُعتزم في   - 44 ً متري ا من  انطنأ 7.38( ا
سابقة الخلط المستوردة في البوليوالت  موجودال ب141-هيدروكلوروفلوروكربونالاستنفاد األوزون) من ات قدر

 Leو  GAN مؤسستي في نايوريثة من مادة البولجاسئال ىوارغالتصنيع عملية في  يواالرغنفخ لكعامل  والمستخدم
Panneau .فيعلى الهيدروكربون (أي السيكلوبنتان  ةعتمدمال خعوامل النفإلى ل لتحوُّ اكلتا المؤسستين  وتعتزم GAN 

 ).Le Panneau في البنتانو

استبدال موزعات و؛ لخلطلومحطات  الهيدروكربونتخزين ل نظمتركيب  لت التكاليف الرأسمالية اإلضافيةوشم   - 45
والتدريب  ؛السالمةالمتعلقة بمعدات وال؛ الثابتة وأجهزة التثبيت والتوجيهلقوالب والتركيبات وإعادة تهيئة ا؛ يواالرغ

تكاليف تحويل كل من ل وجزم 3تكاليف تشغيل إضافية. ويرد في الجدول أي طلب لم تُ ووالتجارب ومراجعات السالمة. 
  .المذكورتين مؤسستي الرغاوي
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المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد في إطار تي الرغاوي المشمولتين مؤسسالتكلفة اإلجمالية لتحويل  - 3الجدول 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التكلفة (دوالر أمريكي) البند المؤسسة
GAN دوالر  95,000وحدة مزج البنتان ( دوالر أمريكي)،   235,000آلة اإلرغاء ((استبدال، إعادة تهيئة  إنتاج

والتوجيه  دوالر أمريكي)، إعادة تهيئة القوالب وأجهزة التثبيت 30,000أمريكي)، إمدادات النيتروجين (
دوالر   55,000، بما في ذلك األنابيب والتهوية (ملحقاتهتخزين البنتان و خزان دوالر أمريكي)، 38,000(

  أمريكي)

453,000 

لحماية من ا التحكم فيأجهزة استشعار الغاز، نظام رصد اإلنذار، نظام  ،المصنع (نظام التهوية سالمة
   )تهاومراقبالسالمة الحريق، والتأريض، والتعديالت الكهربية، وفحوص 

160,000 

ارب والتج ،والدعم التقني الدوليلمدنية/المصنع، ودعم التدريب عمال اعام(أي، التعديالت على األ
 )اتواالختبار

30,000 

 643,000 المجموع الفرعي
 64,300 في المائة) 10احتياطي الطواري(

 707,300مجموع التكلفة
Le 

Panneau 
أمريكي)  دوالر 80,000دوالر أمريكي) ، وحدة الخلط األولي ( 150,000( يوااإلنتاج (استبدال وحدة الرغ

 دوالر أمريكي)) 43,000ومبرد الماء ( ت، خزانات البوليوال
273,000 

الحريق  وطفايات الهيدروكربوناإلنذار وأجهزة استشعار التحكم في ولوحة  المصنع (نظام التهويةسالمة 
 ض والتعديالت الكهربائية)يأرتوال

145,000 

 35,000 )مراجعة، فحص السالمة والاتواالختبار، التجارب ني (نقل التكنولوجياتقالدعم ال
 453,000 المجموع الفرعي

 45,300 في المائة) 10احتياطي الطوارئ (
 498,300 مجموع التكلفة

 1,205,600 لتكلفة إلجمالي لاالمجموع 
 

خلط المستوردة في البوليوالت سابقة ال الموجودب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة من أجل الحفاظ على         - 46
كانون /يناير 1من  بدءاً  هاواستخدام، تلتزم حكومة تونس بوضع الئحة تحظر استيراد هذه المادة تؤسسابعد تحويل الم

ً 2023 الثاني  .5(د) 63/15مع المقرر  ، تمشيا

 في قطاع خدمة التبريدالمضطلع بها األنشطة 

 ما يلي: ةفي قطاع الخدمالمضطلع بها ستشمل األنشطة    - 47

يب تدرلل، ووضع مواد لفنيينا العتمادوتنفيذ خطة  استحداثالسياسات واللوائح ، بما في ذلك   (أ) 
ل ثالث حلقات عموتنظيم ؛ دات وتقديم الدعم لمراكز التدريبإصدار الشهاألغراض ختبار الوا

لمواد الشروع في إعداد لوائح جديدة لو؛ الفنيين اعتمادلوائح جديدة لدعم مخطط  وضعرية لوتشا
 ؛دوالر أمريكي) 230,000(اليونيدو) (الهيدروفلوروكربونية 

ً مدرب 60تدريب   (ب)  نفدة المواد المستالمتعلقة بلوائح العلى  نفاذاإلو ركاجممن مسؤولي ال 125و ا
 دوالر 200,000) (نيباليوغازات التبريد ( على فتعرُّ وحدات الوحدة من  20لألوزون وشراء 

 ؛أمريكي)

                                                 
مستوردة وسيشمل ال لخلطاسابقة ال تفي نظم البوليوالالموجود ب 141 - وكربونفلوروستخدام الهيدروكلورال اإلزالة التامةمقترح المشروع  كملسي   5

 الموادعلى  ةحتويم غيرإلى تكنولوجيا  يواتم فيه تحويل آخر مصنع لتصنيع الرغي، بحلول الوقت الذي بأن يطبق التزاما من البلد
 - وكربونفلوروكلورالهيدرو المحتوية على  ت السابقة الخلطلبوليوالا تحظر استيراد و/أو استخدام نظمسياسات لوائح أو ، يةوكربونفلوروالهيدروكلور

  .ب141
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، واستخدام سات التبريد الجيدةعلى ممارمن الفنيين  125 لعدد قدره المدربين تدريبلدورات عقد   (ج) 
د يبرتالغازات  استرداد، وقدرة على إحداث االحترار العالميمنخفضة الالد البديلة يبرتالغازات 

أدوات ومواد مجموعات توفير و؛ المواد التدريبيةتحديث و؛ االعتمادوإعادة تدويرها، ودعم برنامج 
، الغازاتق حرأدوات و، ربطمجموعات مفاتيح الو، األساسية (أي أدوات قطع األنابيبالصيانة 

ً فني 125 لعدد يبلغ) ةساسياألتسرب ال اتكاشفو، واقيةالنظارات القفازات السالمة وو (اليونيدو)  ا
ً  اً دوالر 322,651(  )؛ أمريكيا

توفير المعدات (على سبيل  التبريد من خاللغازات إعادة تدوير مركزين الستصالح/ رفع مستوى (د) 
، سطوانات مختلفة الحجم، ومضخات التفريغ، والمقاييساو ،لتدوير، وحدات االسترداد وإعادة االمثال

تقنية ال اتكليإحدى ال؛ وإنشاء مركز تدريب داخل )ساسيةاألدوات األالمتعدد، و أجهزة القياسو
ً أمريكي اً دوالر 268,989(اليونيدو) ( يتدليلالالعرض بأدوات التدريب ومعدات  زهيجهوت  ).ا

 وتنفيذ المشروع  رصدوحدة 

ة التبريد وتتطلب تنسيقاً مرتبطة بقطاع خدمفيها ستكون غالبية األنشطة  التي، لمرحلة الثانيةفيما يتعلق با   - 48
 ً حسب خبراء تقنيين يتم تعيينهم  إلى جانب، مؤلفة من منسق واحد وتنفيذ المشروعلرصد وحدة صغيرة  أنشست، وثيقا

للتقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة  المستمربغرض الرصد ، تحت إشراف وحدة األوزون الوطنية ،االقتضاء
  مريكي.دوالر أ 85,000المشروع  رصد وتنفيذتكلفة وحدة وتبلغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاتكلفة مجموع 

تونس بمبلغ في التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  رقدَّ ت   - 49
ً أمريكي اً دوالر   2,312,240 ستؤدي األنشطة المقترحة إلى والمقدم.  حسب الطلب، (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ا

ً طن  16.87قدرها 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  كمية  إزالة من  كمية باإلضافة إلى ،من قدرات استنفاد األوزون ا
من قدرات  انطنأ  7.38قدرهافي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  موجودب ال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

مبين في ال على النحو، / كغم ةأمريكي اتدوالر 6.19تكلفة قدرها من حيث الإجمالية فعالية ب وذلك، اد األوزوناستنف
 .4الجدول 
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 تونسفي التمويل المطلوب للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مجموع   - 4الجدول 

 المادة الوكالة القطاع/العنصر

إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

  التكلفة
(دوالر أمريكي) 

 فعالية التكلفة
(دوالر 

أطنان قدرات  طن متري أمريكي/كغم)
استنفاد األوزون

 قطاع الرغاوي
GAN 13.47 707,300 5.78 52.50ب141-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو 

Le Panneau  34.37 498,300 1.60 14.50ب141-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو 
 17.99 1,205,600 7.38 67.00   المجموع الفرعي

 قطاع خدمة التبريد
لة  4.80 821,640 9.41 171.18 22-يدروكلوروفلوروكربونه اليونيدو إزالة مموَّ
لة  4.80 200,000 2.29 2241.67-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيب إزالة مموَّ

لة  0.00 0.00 4.19 2276.18-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو إزالة غير مموَّ
 3.53 1,021,640 15.90 289.02   المجموع الفرعي

 4.80 85,000 0.97 2217.71-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو وحدة رصد وتنفيذ المشروع
مجموع الخدمة/وحدة رصد
 وتنفيذ المشروع

  306.73 16.87 1,106,640 3.61 

 6.19 2,312,240 24.25 373.73    المجموع اإلجمالي

 

 تهاتوصيتعليقات األمانة و

 تعليقاتال

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس في ضوء   - 50
، والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق )ننيامثرابع والاالجتماع الخطة (المقدمة إلى التنفيذ المرحلة األولى من 

في قطاع االستهالك للمرحلة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة متعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل ال
متعدد اللصندوق ا لاعمأ)، وخطة 74/50الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 .2021-2019 للفترة األطراف

 ي البوليوريثانوارغقطاع تصنيع 

 البوليوريثانعان رغاوي تين اللتين تصنّ مؤسسالمطلوبة لتحويل الالرأسمالية اإلضافية  فيلاالتك مجموع ردٍّ قُ    - 51
 GANة مؤسسل أمريكيدوالر  707,300، (أي أمريكيدوالر    1,205,600 مبلغية بكربونالهيدرواستخدام المواد إلى 
أو دال و/لتكاليف المرتبطة باستبااألمانة  أن استعرضتبعد و). Le Panneau لمؤسسة أمريكيدوالر  498,300و 

، عازلةوخزانات  تلخلط المسبق بما في ذلك خزانات البوليواللالحاجة إلى وحدات و، معدات اإلرغاء إعادة تهيئة
تكاليف المشروع  ُعدّلت، ، وتكاليف التجارب واالختباراتذلكتكاليف السالمة المرتبطة ب، ولمكابسا إعادة تهيئةو
  313,500و  GANكة ردوالر أمريكي لش  451,000دوالر أمريكي (أي   764,500مبلغ إلى اليونيدو  ةوافقبم

 ).Le Panneau شركةدوالر أمريكي ل

 خلطسابقة الال ركباتفي الم ب الموجود141-لهيدروكلوروفلوروكربونإلى أن االستهالك الفعلي ل وباإلشارة   -  52
من طن   2.36يزيد بمقداراستنفاد األوزون قدرات من  انطنأ  7.38 البالغ ىوامؤسستي الرغ بواسطة المستوردة

استنفاد قدرات من  انطنأ  5.02قدره واستنفاد األوزون عن االستهالك المتبقي المؤهل للحصول على تمويل قدرات 
، استنادًا إلى الحد ةأمريكي تادوالر 458,306 مبلغ ين مرة أخرى إلىؤسستالتمويل المؤهل للم فقد ُعدّل، األوزون

مؤهل ال هااستهالك التي يبلغ GANكة ركيلوغرام لش/ةأمريكي اتدوالر 9.79( يوامن حيث التكلفة للرغللفعالية األدنى 
ً طن  35.76 ً متري ا  Le Panneauكيلوغرام (شركات صغيرة ومتوسطة الحجم) لشركة  /ةأمريكي اتدوالر 10.96، و ا
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للتكاليف  وجزم 5رد في الجدول وي. 74/50مع المقرر  بما يتفق) ةمتري انطنأ  9.88مؤهل ال هااستهالكحجم  التي يبلغ
، كيلوغرام/ ةأمريكي اتدوالر 6.84 قدرها، بفعالية إجمالية من حيث التكلفة البوليوريثانالمتفق عليها لقطاع رغاوي 

ً طن 67.00 وقدرها ةالفعلي اإلزالةلى إ استناداً  ً متري ا استنفاد األوزون) من قدرات من  انطنأ 7.38( ا
 .ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  البوليوريثانالتكاليف المتفق عليها لقطاع رغاوي   - 5الجدول 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس

 المؤسسة

  ب الموجود في البوليوالت المستوردة141-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك 
  التكلفة 

 (دوالر أمريكي)
  فعالية التكلفة 

(دوالر أمريكي/كغم)
 المؤهل للتمويل  الفعلي

 طن متري
قدرات  أطنان

 استنفاد األوزون
 طن متري

أطنان قدرات 
 استنفاد األوزون

GAN 52.5 5.7835.763.93350,001  9.79 
Le Panneau 14.5 1.609.881.09108,305  10.96 

 10.04 7.3845.645.02458,306 67.0 المجموع

 التبريد ةقطاع خدم

األنشطة التي تم تنفيذها في وتديم األنشطة المختلفة لقطاع خدمة التبريد بها ستكمل  ية التيكيفالناقشت األمانة    - 53
أوضحت اليونيدو أن األنشطة المقترحة والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 جريالذي سي االعتماد ز نظامعزّ يدعم وسيتدريب فنيي الخدمة ف؛ يجري تنفيذها في المرحلة األولى ستستفيد من التي
وذلك ، ريب المنشأة خالل المرحلة األولىسيتم دعم قدرة المدربين على دعم مراكز التدو؛ تنفيذه خالل المرحلة الثانية

 لالسترداد، ومن خالل تعزيز مركزين لفنيين في ورش العمل غير المسجلةمن خالل توفير مجموعات أدوات الخدمة ل
المواد المستنفدة المتعلقة بلوائح الدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ في تعزيز رصد وإنفاذ سيستمر تووإعادة التدوير. 

ف علىمراكز الجمارك  زويددعمه بت جري، وسيلألوزون  غازات التبريد. بأجهزة التعرُّ

 الهواءالتبريد وتكييف معدات  دة تهيئةإلعا ترّوجوال    73/34و   72/17بالمقررين  علمالحكومة على و   - 54
، فإن ؛ ومع ذلكوال تشجع عليها قابلة لالشتعال غازات تبريد باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمعتمدة على 

بين كونونالقابلة لالشتعال بحيث ي لغازات التبريد ةنوممأالواإلدارة  ناولبالت متعلقةتدريب الفنيين سيشمل جوانب   مدرَّ
 د القابلة لالشتعال إلى تونس.يبرتالغازات قائمة على د معدات رَ وستتُ  حينبالفعل 

األولويات المحددة في المرحلة الثانية وسيؤدي  عالجلقطاع خدمة التبريد ي طروحترى األمانة أن النهج المو   - 55
ً طن  230.55إلى االستهالك الممول البالغ  استناداً و . 22 -لوروفلوروكربونلهيدروكل ةالمستداماإلزالة إلى  ً متري ا  ا

ً طن  12.68( فقد تم  ،الخدمةقطاع في  هإزالتالمراد   22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون) من قدرات من  ا
ً أمريكي اً دوالر 1,106,640االتفاق على التمويل الكلي بمبلغ    كيلوغرام. / ةأمريكي اتدوالر 4.80على أساس ، محسوبًا ا

  

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

وات على مدى فترة خمس سن يطبقالمشروع سوف  تنفيذ ورصدالحظت األمانة أن تمويل أنشطة وحدة    - 56
وحدة أن يكون تمويل ق على فِ اتُّ في ضوء ذلك، تم و ورصدها والتحقق منها.  اتعووسوف يشمل أنشطة إلدارة المشر

   22-الهيدروكلوروفلوروكربون من تقترن به إزالة كمية دوالر أمريكي  85,000المشروع بمبلغ  تنفيذ ورصد
 استنفاد األوزون.قدرات من طن    0.97قدرها
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 التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لتحقيق أمريكياً دوالراً   1,564,946تكاليف المرحلة الثانية  يكون مجموعق على أن فِ اتُّ فقد ، بناًء على ما تقدم   - 57
ً طن  24.25لكمية قدرها ةالفعلي ةالكلياإلزالة  استنفاد األوزون قدرات من  انطنأ 7.38استنفاد األوزون (قدرات من  ا

ً طن  16.87ب و 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن   -الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من قدرات من  ا
 / كجم. ةأمريكي اتدوالر 4.19التكلفة للمشروع فعالية تبلغ و . 6) ، على النحو المبين في الجدول 22

 التكلفة المتفق عليها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس   - 6الجدول 

 المادة الوكالة  القطاع/المكّون

إزالة المواد 
التكلفة (دوالر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أمريكي)

فعالية التكلفة 
(دوالر 

 طن متري أمريكي/كغم)
أطنان قدرات 

استنفاد األوزون
 قطاع الرغاوي

GAN* اليونيدو 
-هيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
52.50 5.78 350,001 6.67 

Le Panneau** اليونيدو 
-هيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
14.50 1.60 108,305 7.47 

 6.84 458,306 7.38 67.00  المجموع الفرعي
 قطاع خدمة التبريد

لة  4.80 821,640 9.41 171.18 22-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو إزالة مموَّ
لة  4.80 200,000 2.29 41.67 22-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيب إزالة مموَّ

لة  - - 4.19 76.18 22-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو إزالة غير مموَّ
 3.53 1,021,640 15.90 289.02  المجموع الفرعي

 4.80 85,000 0.97 17.71 22-هيدروكلوروفلوروكربون اليونيدو  إدارة المشروع
تنفيذمجموع الخدمة/وحدة 

 المشروع ورصد
  

306.73 16.87 1,106,640 3.61 

 4.19 1,564,946 24.25 373.73    المجموع اإلجمالي
ً طن 35.76تمويل قدره حصول على التمويل محسوب على استهالك مؤهل لل  (*) ً متري ا الفعالية من حيث و؛ استنفاد األوزون) من قدرات انطنأ 3.93( ا

 .ستجري إزالتهالتكلفة على أساس االستهالك الكلي الذي 
الفعالية من حيث و؛ استنفاد األوزون) من قدراتطن  1.09( ةمتري انطنأ   9.88محسوب على استهالك مؤهل للحصول على تمويل قدره  التمويل  (**) 

 .ستجري إزالتهالتكلفة على أساس االستهالك الكلي الذي 
 

باإلضافة  ةأمريكي تادوالر  934,306الثانية البالغ التمويل المتفق عليه للشريحة األولى من المرحلة طبقسي   - 58
 للبدء في مستخدَ يُ  وف، وس2021 كانون األول/إلى ديسمبر   2020كانون الثاني/من ينايربدءاً إلى تكاليف دعم الوكالة 

  قطاع رغاوى البوليوريثان. االستثمارية في اتعوالمشر

 التأثير على المناخ

انبعاثات في الغالف الجوي تجنب  إلىفي تونس  البوليوريثان ىوارغتحويل مؤسستي تصنيع  سوف يؤدي   - 59
 .7مبين في الجدول ال على النحو؛ في السنة ناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربونط   48,575حوالي  قدرها

 البوليوريثانرغاوي  اتعورمشبفعل مناخ العلى الواقع التأثير  - 7الجدول 

  المادة
 

إمكانية االحترار 
 العالمي

أطنان/سنة) (ٍمكافئ ثاني أكسيد الكربون  أطنان/سنة

       قبل التحويل
 48,575 67 725 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

       بعد التحويل
 0.00 0.00 0~عامل نفخ منخفض في إمكانية االحترار العالمي

 (48,575)     التأثيــــر
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، مل التدريب على الممارسات الجيدةالتي تش، ةقطاع الخدم، فإن األنشطة المقترحة في وباإلضافة إلى ذلك   - 60
المستخدمة في خدمة  22-الهيدروكلوروفلوروكربونستقلل من كمية  ،، وتنفيذ برنامج التوعيةوإعادة التدوير ستردادواال

إلى توفير  ممارسات التبريد األفضل يؤديل نتيجة نبعثال ي  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكل كيلوغرام من والتبريد. 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون.من طن   1.80ما يقرب من

 التمويل المشترك

إزالة تمويل ، في Le Panneauو  GAN، تانالمستفيد يواالرغ اتسوف تشارك مؤسس   - 61
قدر يي الذ، لمستوردة سابقة الخلط غير المؤهل للتمويلفي البوليوالت االموجود ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ً أمريكي اً دوالر 306,194بمبلغ   .ا

 2021-2019للفترة  ل الصندوق متعدد األطرافاعمأخطة 

ً دوالراً  1,564,946 واليونيب مبلغتطلب اليونيدو    - 62 ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة أمريكيا
 1,004,267القيمة اإلجمالية المطلوبة البالغة  زيدتوالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

ً أمريكي اً دوالر ً أمريكي اً دوالر  563,759بمقدار ،2021إلى   2019، بما في ذلك تكاليف الدعم للفترة من ا ن المبلغ ع ا
 ل لنفس الفترة.اعمالوارد في خطة األ

 تفاقاال شروعم

المواد إلزالة مشروع اتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية هذه الوثيقة بفي المرفق األول يرد    - 63
  في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ةــــــتوصيال

 نظر فيما يلي:أن تقد ترغب اللجنة التنفيذية في    - 64

المواد إزالة ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة ، من حيث المبدأوافقأن ت  (أ) 
المواد لتخفيض استهالك   2025إلى   2020تونس للفترة من في  الهيدروكلوروفلوروكربونية
، بمبلغ إجمالي قدره ي المائة من خط األساس الخاص بهاف  67.5بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً أمريكي اً دوالر 1,686,492 ً  اً دوالر 1,364,946من يتألف ، ا ، باإلضافة إلى تكاليف دعم أمريكيا
، باإلضافة إلى تكاليف دعم دوالر أمريكي 200,000، ولليونيدو اً دوالر  95,546الوكالة البالغة
 ؛كي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةدوالر أمري  26,000الوكالة البالغة 

ً  أن تحيط  (ب)   نقيال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالتزام حكومة تونس بحظر استيراد ب علما
، بعد اكتمال تحويل المؤسسات، وفي موعد ال لبوليوالت سابقة الخلط المستوردةفي ا ضمنتوالم

 ؛2023 كانون الثاني/يناير 1يتجاوز 

ً طن  22.22قدرها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكمية  خصمأن ت  (ج)  استنفاد األوزون قدرات من  ا
 ؛المتبقي المؤهل للتمويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن استهالك 

المواد على مشروع االتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية لخفض استهالك  وافقأن ت  (د) 
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد ، وفقا

 ؛ هذه الوثيقةبفي المرفق األول  الوارد

الهيدروكلوروفلوروكربونية  على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد وافقأن ت  (هـ) 
والرات د 858,306تألف من يأمريكياً  اً دوالر  1,004,267، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ لتونس
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ً اً دوالر  60,081، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغةةأمريكي دوالر  76,000، و لليونيدو  أمريكيا
ً أمريكي اً دوالر 9,880البالغة الوكالة دعم باإلضافة إلى تكاليف  ،أمريكي   .لليونيب ا
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  األولالمرفق 
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنف تونسحکومة  نياتفاق بمشروع 
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستهالك المواد اله ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالهمن خطة إدارة إزالة المواد 
   

 غرضال
 
بتخفيض االستخدام المراقب  تعلقي مايف ةيذي("البلد") واللجنة التنف ونستحکومة بين  تفاهمالهذا االتفاق  مثلي -1

ً طن  12.88ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  -1 لييللمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ من قدرات  ا
  مونتريال.بروتوكول الزمني للجدول لامتثاال  2025 كانون الثاني /يناير 1استنفاد األوزون بحلول 

  
من  2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2

 عيجمل للتخفيضالزمني  اليجدول بروتوکول مونتر") في هذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األهداف والتمو -2لييالتذ
 ةيليالتمو اللتزاماتها ةيذيهذا االتفاق وأداء اللجنة التنف بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  -1في التذييل  المذكورةالمواد 

إضافي من الصندوق المتعدد األطراف أو الحصول  ليتمو یطلب للحصول عل ميمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 
خطوة باعتباره  ،ألف -2من التذييل  2-1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استهالك للمواد  تعلقيما في هيعل

ادة ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك لكل م -1التخفيض النهائية بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل
  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل).3-3-4و 3-2-4و  3-1-4 ةاألفقي وفيتجاوز المستوى المحدد في الصف

 
 ليالتمو ريتوف یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرهنا بامتثال البلد اللتزامات -3

المبدأ، في  ثيمن ح ل،يهذا التمو ةيذيألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي 
  ").ليالتمو یألف ("الجدول الزمني للموافقة عل -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذياجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيهذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

حدود  قيالبلد إجراء تحقق مستقل من تحق قبلي(ب) من هذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع .("الخطة") المعتمدة
الوکالة  وستكلفألف من هذا االتفاق.  -2 لييمن التذ 2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یاالستهالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةذة أو المنف ةيالثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيالشروط التالالبلد  يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 فقط: األقل یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
السنوات  عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف األفقي  کونيأن   )أ(

. وتعفى االتفاق اة التي تمت فيها الموافقة على هذهي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية  لمستحقةالبرامج القطرية االسنوات التي ال توجد فيها تقارير عن تنفيذ 

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
أن  ةيذي، ما لم تقرر اللجنة التنفالمعنيةالسنوات  عيهذه األهداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تميأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريهذا التحقق غ
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 ذيوخطط تنف ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأن و  )ج(
األنشطة التي بدأت مع  ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

ابقا کان س هايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو هايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(
 ة،يالنهائ حةيأو في حالة الشر ةيالتال حةيالشر ميتقد ليالجدول الزمني للتمو هايف توقعيالتي السنة 

 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة
 

 الرصد
 
 لييفي التذ المذكورةبموجب هذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
وفقا وتقديم تقارير عنها السابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتهايألدوارها ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

وفقا  ،المعتمدةجزء من أو کل األموال  صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيتوافق اللجنة التنف -7
  ألف: -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستهالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
 ذيإما في خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  التخصيصاتعادة التوثيق المسبق إل جبي  )أ(

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
التغييرات  ستتعلق، للموافقة عليها. وعيأساب ةيثمانبمدة  التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية ةيالحال

 الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقهاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود هذتعدسالتغييرات التي و )2(

  منفذة لمختلف الشرائح؛أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
  ؛معتمدة حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

التكاليف  قبيلهذا ال منمقدم أي طلب يحدد ، على أساس أن تغييرات في التكنولوجيات البديلةال )5(
، وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد والتأثير المحتمل على المناخاإلضافية المرتبطة بها، 

البلد على أن الوفورات  ةوافقم كذلكد كوأن يؤ، عند االقتضاء إزالتها،األوزون التي يتعين 
من مستوى التمويل الكلي بموجب بالتالي بتغيير التكنولوجيا ستقلل  تعلقا يمتحقيقها في المحتمل

  ؛االتفاق اهذ

 حةيالشر ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 الالحق؛ حةيالشر ذيتنف ريفي تقرعنها  ةيذياللجنة التنفوإبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذها ،المعتمدة

ية مدرجة وكربونفلوروالهيدروكلور الموادم تحويلها إلى تكنولوجيا ال تحتوي على يُعتزأي مؤسسة   (ج) 
تعتبر غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق متعدد األطراف (أي بسبب الملكية األجنبية في الخطة و
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يتم اإلبالغ عن و، لن تتلقى مساعدة مالية. )2007 أيلول/سبتمبر 21 األجل المحدد فيبعد  إلنشائهاأو 
  هذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ الشريحة ؛

  
ر االحترافي إمكانية يلتزم البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم سابقة الخلط مع عوامل نفخ منخفضة   (د) 

، إذا كان ذلك المشمولة بالخطة يواات الرغشرك، بالنسبة لالشركة العالمي بدالً من مزجها داخل
  ؛للشركات ومقبوالً  ةقتصادياال الوجهة ميسوراً من الوجهة التقنية ومجدياً من 

 
الصندوق  یأو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إل ةيتحتفظ بها الوکاالت الثنائ ةيأي أموال متبق عادت  هـ)(

  المتوقعة بموجب هذا االتفاق. رةياألخ حةياالنتهاء من الشر بعدالمتعدد األطراف 
  
  
 

 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ، وبصفة خاصة:ديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اهتمام  یوليسوف  -8
 

الخاصة التي  اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب هذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
خالل  ديقطاع خدمة التبربالقرارات ذات الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب(

 الخطة. ذيتنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 تنفذأو  ينفذهاهذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي  ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
المنفذة الوکالة  کونتأن  یعل دواليوني تبموجب هذا االتفاق. ووافقالمحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال

بأنشطة البلد  تعلقي مايف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ بقيادةالوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بيونيووافق ال ةيسيالرئ
 مييإجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتق مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب هذا االتفاق. والمحددة 

أو الوکالة المنفذة  /و ةيسيالمنفذة الرئ بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع
  المتعاونة المشارکة في هذا االتفاق.

 
األنشطة  عيعن جم وتقديم تقارير ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10

(ب). وستدعم الوکالة  5 ةيالمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرع ليسب یعل تشملالتي بموجب هذا االتفاق، 
. وترد ةيسيلوکالة المنفذة الرئمن االعام  قيالخطة في إطار التنس ذيمن خالل تنف ةيسيالمنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ

التوالي. وتوافق اللجنة  یباء عل -6 لييألف والتذ -6 لييمتعاونة في التذوالوکالة المنفذة ال ةيسيأدوار الوکالة المنفذة الرئ
 الصفينفي  نةيالمنفذة المتعاونة بالرسوم المب الةوالوک ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتنف
 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق

  
 عدم االمتثال لالتفاق

 
ألي سبب ألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أهداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11

التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة يستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لهذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
المعدل الذي حددته  ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو دسيعا ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد
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 ةيالتال حةيقبل استالم الشر استيفاؤهاالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنف
 ليالتمو مبلغأن تخفض  ةيذيللجنة التنف جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. 

من قدرات  لوغراميبکل ک تعلقي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ
 نةيمع ةکل حال ةيذي. وسوف تناقش اللجنة التنفسنةفي أي  التي لم تتحققفي االستهالك  ضاتياستنفاد األوزون من التخف

حالة عدم االمتثال لهذا لن تکون اتخاذ القرارات،  وبعدالبلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  هايف متثليلم 
 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو مياالتفاق عائقا أمام تقد

 
 یفي المستقبل قد تؤثر عل ةيذيجنة التنفللتصدرها اأساس أي قرارات  یهذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تميلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو

 
والوکالة المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13

إمكانية والوکالة المنفذة المتعاونة ب ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيهذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 
 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال له الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 همسموح ب یحد أقص هايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نها تميس -14
في خطة  كانت متوقعةو، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستهالك 

السنة  ةيإنجاز الخطة حتى نها تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالالحقة وفقا للفقرة الفرع األخيرة وتعديالتها حةيلشرا ذيتنف
) من ـ(ه 1(د) و  1(ب) و  1(أ) و  1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تلي
 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4التذييل 

 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي هذا االتفاق  هايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تمي   15
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول  فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في هذوالنحو المحدد في هذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك هنا.
 

التنفيذية للصندوق المتعدد ه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة ؤال يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنها  16
 األطراف.
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  التذييالت
 

  ألف: المواد -1 التذييل
 

فئةال المادة ةمجموعال  نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك (طن من قدرات  
  استنفاذ األوزون)

39.01 األولى جيم 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
1.61  األولى  جيم  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
0.04  األولى  جيم  ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

40.70      المجموع الفرعي
 الموجودب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة الخلط سابقة البوليوالت في
5.02  األولى  جيم

45.68      المجموع
 
 

  ألف: األهداف و التمويل -2التذييل 
  

 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 التفاصيل  الصف
 
 

 المجموع

 اليجدول بروتوکول مونتر  1-1
لمواد االزمني لخفض 

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 13.19 26.46 26.46 26.46 26.46 26.46 36.63

 هالمسموح ب یالحد األقص  1-2
استهالك المواد جمالي إل

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 12.88 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 34.60

 التمويل (دوالر أمريكي) 2-1
الوكالة  الموافق عليه من

  ) دوالمنفذة الرئيسية (اليوني

858,306 0 0 386,640 0 0 120,00
0 

1,364,946 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-2
  الرئيسية (دوالر أمريكي)

60,081 0 0 27,065 0 0 8,400 95,546 

 التمويل (دوالر أمريكي) 2-3
الوكالة  عليه من فقلمواا

المنفذة المتعاونة 
  (اليوئنديبي) 

76,000 0 0 100,000 0 0 24,000 200,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-4
  المتعاونة (دوالر أمريكي) 

9,880 0 0 13,000 0 0 3,120 26,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
  (دوالر أمريكي) 

934,306 0 0 486,640 0 0 144,00
0 

1,564,946 

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
  (دوالر أمريكي) 

69,961 0 0 40,065 0 0 11,520 121,546 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
  (دوالر أمريكي)  اعليه

1,004,267 0 0 526,705 0 0 155,52
0 

1,686,492 
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 16.87  المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

ً  المشروعات الموافق عليها تحقيقها في التي يتعين 22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2  9.26   سابقا

 12.88  المتبقي المؤهل للتمويل 22 -استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استهالك  فقتب التي ا141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-2-1
  األوزون)

0 

المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك  التي يتعين تحقيقها فيب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-2-2
  األوزون)

1.34 

 **0.27  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ب 141 - كربونوفلورولهيدروكلوراالستهالك المؤهل المتبقي ل  4-2-3
بموجب هذا االتفاق (أطنان قدرات  ي تمت الموافقة على تحقيقهذالب 142 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-3-1

  استهالك األوزون)
0 

التي يتعين تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك ب 142 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-3-2
  األوزون)

0 

 **0.04  )األوزون أطنان قدرات استنفاد(ب 142 - كربونوفلورولهيدروكلوراالستهالك المؤهل المتبقي ل  4-3-3
ي تم االتفاق على ذالفي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  موجودالب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالةإجمالي   4-4-1

 االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) ابموجب هذ تحقيقه
5.02 

في  ي يتعين تحقيقهذالفي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  الموجودب 141 - كربونوفلوروالهيدروكلور إزالة  4-4-2
 المشروعات المعتمدة سابقًا (أطنان قدرات استهالك األوزون)

0 

في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (أطنان  موجودالب 141 - كربونوفلورولهيدروكلورلاالستهالك المؤهل المتبقي   4-4-3
 قدرات استنفاد األوزون)

0 

  .2020ديسمبر/ كانون األول 31  حسب اتفاق المرحلة األولى:* موعد إنجاز المرحلة األولى 
 ** االستهالك المؤهل للتمويل المتبقي منعدم ألنه لم يعد يوجد استهالك في البلد.

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
 ألف. -2 لييمن السنة المحددة في التذ ثانيالفي االجتماع  يهالشرائح المقبلة للموافقة عل ليالنظر في تمو تميس        -1
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريالتقدم المحرز منذ التقرصف ي حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
البعض.  ابعضهبتتعلق  فيتساهم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

تنفيذ لكمية المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة أيضاً التقرير  يشملوينبغي أن 
، بدائلاإلدخال التدريجي للمن  يتعلق بهاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

في االنبعاثات ذات الصلة  الناتج تغيرالمعلومات عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أجل تمكين
والتحديات المتعلقة باألنشطة المختلفة المدرجة في  اتالنجاحات والخبر يوضحأن  نبغييبالمناخ. و

صلة. الخرى ذات األمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالخطة، 
 حةيالشر ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق راتييمعلومات عن أي تغأيضا  ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضا

 ذياألموال خالل تنف صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتها
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن هذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر

 
(ب) من االتفاق. وإذا لم  5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستهالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق ويجب أن يقدم حةيهذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيتقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنها تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستهالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرةالمحدد في ا
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 ذيمعالم التنف يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا لتقويميةستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة او ،السابقة

. كما ةعامفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكة والتقدم المحرز، عامإشارة إلى الخطة ال
هذا يشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم وة امعهذه التغييرات في الخطة الل ا مفضالوصفينبغي أن يحدد 

 الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من نال
 أعاله؛ المذكورة

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمن المعلومات الکم مجموعة  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (هـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 نة،يفي سنة معمعا بالتوازي  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2
  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة جبي
 

األنشطة واألموال  یحصرا إل کجزء من هذا االتفاق مهيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 هذا االتفاق؛  المشمولة في

 
التنفيذ تحتوي علی أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

 سيتم استخدام الهدف األدنى الستهالك الموادلكل اتفاق في سنة معينة،  ألف -2التذييل بموجب 
  .المستقل لالمتثال لهذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالهيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

 المواد إزالة إدارة خطة بموجب المختلفة المكونات تنفيذ فعالية الوطنية األوزون وحدة ستراقب   - 1
 والغايات األهداف على األنشطة جميع وتأثير اإلزالة لمستويات االمتثال رصد ذلك في بما ، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .المحددة
 من وبدعم الوطنية األوزون وحدة مع والتنسيق الوثيق بالتعاون األوزون طبقة لحماية الوطنية اللجنة ؤديست  - 2

ً  دوراً  الرئيسية المنفذة الوكالة  إنشاء خالل من الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ رصد في رئيسيا
. الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة إطار في األنشطة جميع تنفيذ لرصد شاملة بيانات قاعدة وإدارة

 :يلي بما المتعلقة السجالت وحفظ واإلبالغ المراقبة الوطنية األوزون وحدة وستتولى

 المحليين؛ المستوردين من البيانات جمع ذلك في بما ، لألوزون المستنفدة المواد تصدير/  استيراد  ) أ(

 الشركات من البيانات جمع ذلك في بما القطاعات؛ مختلف في لألوزون المستنفدة المواد استخدام  ) ب(
 المشروع؛ إدارة وحدة تجريها التي االستقصائية والدراسات المصنعة

 لألوزون؛ المستنفدة المواد من فيها المرغوب وغير تدويرها والمعاد المستردَّة الكميات حجم  ) ج(

 المستهدفة؛ المراحل حسب المشروعات منجزات بشأن المنتظم التحديث  ) د(

  والمشروعات؛ المكونات إنجاز وتقارير المرحلية والتقارير الخطط  ) هـ(
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 تشغيلها وحالة المواد تلك ومخزونات لألوزون المستنفدة المواد على القائمة المعدات عن المعلومات  ) و(
 .من االستخدام هاسحبو

 بيانات لقاعدة مفصلة اختصاصات بوضع الوطنية، األوزون وحدة مع بالتعاون الرئيسية، المنفذة الوكالة ستقوم  - 3
 وإدارة بتشغيل وسيُضطلع. المذكورة البيانات قاعدة إعداد يمكنها التي الفنية المؤسسة مع لذلك وفقًا وستتعاقد الرصد
 المواد إزالة إدارة خطة لرصد ومنسق البيانات قاعدة مسؤول بمثابة يعمل استشاري خبير خالل من البيانات قاعدة

 .للبلد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 رطاإ في زاتباإلنجا يتعلق فيما توضع لتيا يررلتقاا ى،ألخرا ملمهاا لىإ باإلضافة أيضاً، لتحققا شملي فسو   - 4
  .بونيةروكرفلوروكلورولهيدا ادلموا لةإزا إدارة خطة تنفيذ

 

  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ

 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ          -1
 

في  نيالنحو المب یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقار  )ب(

 
 یعل أنشطة الشرائح المرتبطة بها وإنجازاألهداف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيجنة التنفللإلى ا تقدم  )ج(

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب
 

الشرائح  ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد نينعکساالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز   )د(
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 

 
 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  استيفاء شروط  (هـ)

األنشطة التي تنفذها الوکالة المنفذة  تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل اتقديمهمن أجل ألف  -4
  المتعاونة؛

  
، بسنة أو أكثر كهدف استهال لها دحدالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب   (و)

 ةيذلك، عن المرحلة الحال نطبقي ثماي، ح التحقق تقاريرو ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي
  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونأهداف استهالك  تحققتو أن تكتمل جميع األنشطة المتوقعة من الخطة، إلى

  
  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء ضمان  (ز)

 
 ؛الالزمةاإلشراف  مهام تنفيذ  )ح(

 
عن  الدقيقواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آل  (ط)

  انات؛يالب
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  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنس  (ي) 
 

بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة   (ك)
الوکالة المنفذة  ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص

  متعاونة؛المنفذة اللوکالة او ةيسيالرئ
 

  استخدام المؤشرات؛التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى   (ل) 
 

  ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم      (م) 
 

 قيوالتنس طيللتخط باتيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت یالتوصل إل    (ن) 
  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 

 
استكمال األنشطة من أجل المشاركة المؤسسات /  للبلداإلفراج عن األموال في الوقت المناسب    (س) 

  المتعلقة بالمشروع.
  
 ةمستقل هيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ المذكورةالمواد  واستهالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
 (اليونيب) المنفذة المتعاونة ةباء: دور الوکال -6 لييالتذ

 
، العامة في الخطةمحددة هذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.           -1

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزومتقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 
الوکالة  والرجوع إلىاألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(

 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ
 

الموحدة وفقا  ريفي التقار إلدراجهاهذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقدو  )ج(
  .ألف -4 لييللتذ

 
 تكون التي التالية، باألنشطة االضطالع في الرئيسية المنفذة الوكالة المتعاونة المنفذة الوكالة تدعم سوف   - 2

 :عنها مسؤولة الرئيسية المنفذة الوكالة

 على المحددة الداخلية ومتطلباته وإجراءاته االتفاق الهذ وفقًا المالي والتحقق األداءالتحقق من  ضمان  ) أ(
 البلد؛ في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة في عليه المنصوص النحو

 ألف؛-4 التذييل حسب الالحقة والتقارير التنفيذ خطط إعداد في البلد مساعدة  ) ب(

 السنوية التنفيذ خطط وفي الشاملة الخطة تحديثات في المحرز والتقدم التجارب تنعكس أن ضمان  ) ج(
 ألف؛-4 التذييل من) د( 1 و) ج( 1 الفرعيتين الفقرتين مع يتفق بما المقبلة
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 المطلوبة؛ اإلشراف بمهام االضطالع  ) د(

 لبيانات؛با اإلبالغدقة و التنفيذ لخطة يةالشفافالمتسم بو الفعال التنفيذ تتيح تشغيلية آلية وجود ضمان  ) هـ(

 مع بالتشاور تقرر، االتفاق، من 11 للفقرة وفقًا االمتثال عدم بسبب التمويل في التخفيضات حالة في  ) و(
 وكالة كل تمويلى لعو الميزانية بنود مختلفى لع التخفيضات وزيعت الرئيسية، المنفذة والوكالة البلد

  معنية؛ منفذة

  .المؤشرات استخدام إلى تستند البلد إلى المقدمة المدفوعات أن من التأكد  ) ز(

 
 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ

 
ً أمريكي اً دوالر 129 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1 لكل كيلوغرام من  ا

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي قدرات استنفاد األوزون من االستهالك 
  .ألف -2 لييمن التذ 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيها الهدف المحددسنة 
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