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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 أرمينيا 

 الوكالة المشروع( عنوان 6)

 ، اليونيب)رئيسية( ئنديبياليو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.7 2010 السنة: (1)المرفق ج المجموعة  7( أحدث بيانات المادة 0)

 

 2010 السنة: من قدرات استنفاذ األوزون(( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن 3)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  
          121الهيدروكلوروفلوروكربون 

          121الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

في  ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

 بوليول مستورد ممزوج مسبقا 

 1.5       1.5  

           ب112الهيدروكلوروفلوروكربون 

 7.1    5.6 1.5    22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستهالك  (4)

 7.0   ة:المستدامالتراكمية  اتنقطة البداية لمعدل التخفيض 7.0 2010-2002األساس للفترة خط 

 االستهالك المستحق للتمويل  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 6.5 المتبقي: 0.0 موافق عليه:

 

 المجموع 0264 0263 0260 خطة األعمال( 5)

 اليوئنديبي
 

 1.1 0.1 0.0 1.0 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

 353,344 33,879 0 319,465  )دوالر أمريكي(التمويل 

 0.0 0.0   (إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون اليونيب

 8,458 8,458   )دوالر أمريكي( التمويل

 

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع (6)

  6.3 7.0 7.0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

  6.3 7.0 7.0 ال ينطبق  ال ينطبق ال ينطبق الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 

 عليهالتمويل الموافق 

 )دوالر أمريكي(

 594,353  31,515   297,177 265,661 تكاليف المشروع ئنديبياليو

 44,577  2,364   22,288 19,925 تكاليف الدعم

 39,000  7,485    31,515 تكاليف المشروع اليونيب

 5,070  7,93    4,097 تكاليف الدعم

 المبلغ الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية

 )دوالر أمريكي(

 297,176  0 0 0 0 297,176 تكاليف المشروع

 24,022  0 0 0 0 24,022 تكاليف الدعم

المبلغ المطلوب الموافقة عليه في إجمالي 

 )دوالر أمريكي( هذا االجتماع

 297,177  0 0 0 297,177 0  تكاليف المشروع

 22,288  0 0 0 22,288 0  تكاليف الدعم

 

لالعتبار الفردي  توصيات األمانة:   

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/29 

 

 

1 

 وصف المشروع
 

نيابة عن حكومة أرمينيا، تقّدمت اليوئنديبي، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، بطلب إلى االجتماع السادس   .1

والستين للجنة التنفيذية لتمويل الدفعة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  22,288 ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغإدوالرا أمريكيا،  297,177 الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ مقداره

نديبي. ولم تطلب اليونيب، بصفتها الوكالة المتعاونة أية مبالغ من هذه الدفعة. وتضّمن ئلصالح اليو أمريكي دوالر

ضافة إلى تقرير توضيحي عن إزالة، اإلعن تنفيذ السنة األولى من خطة إدارة المرحلي نجاز إلالطلب تقرير ا

 . 2011و  2011، 2012استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا، وخطط التنفيذ السنوية لألعوام 

 خلفية

لمبدأ من قبل اللجنة قرار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا من حيث اإلقد تم   .2

التنفيذية في اجتماعها الثاني والستين، والقاضية بتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البالد 

ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة إ، أمريكي دوالر 633,353% من خط األساس، بمبلغ 20 مستوى والمحافظة على

  19,925ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ إ، أمريكي دوالر 265,661منها  ،أمريكي دوالر 49,647بمبلغ 

 دوالر 4,097ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ إ، أمريكي دوالر 31,515نديبي و ئلصالح اليو أمريكي دوالر

   نديبي لتغطية تنفيذ السنة االولى من خطة اإلزالة الوطنية.ئلليو أمريكي

 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإتقرير االنجاز الخاص بتنفيذ الدفعة األولى من خطة إدارة 

. وقد جرى تعيين 2011كتوبر وأيوليو  يبدأ تنفيذ المشروع مباشرة بعد توقيع وثائق المشروع في شهر .1

لجمارك، وقطاع خدمة التبريد، ورقابة خبراء لإلشراف على اإلجراءات القانونية والتنظيمية وتقديم المساعدة الفنية ل

نديبي، في يوليو ئمشروع التمويل في القطاع التجاري. وقد أقرت اتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة الخاصة باليو

. 2011كتوبر أنديبي في ئنديبي. كما وقعت وثيقة المشروع الخاصة باليوئمما شكل األساس القانوني لتنفيذ اليو 2011

حول طرق ترخيص استيراد المواد  2011مر االستشاري الوطني المنعقد في شهر نوفمبر كما وضع المؤت

الهيدروكلوروفلوروكربونية األساس لتمديد نظام حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون ليشمل المواد 

نديبي الخاصة ئة اليوقرار وثيقإدت إلى تأخير أالهيدروكلوروفلوروكربونية. ويشير التقرير إلى بعض الصعويات التي 

 نديبي لحلها.ئبالمشروع المتعلقة بالجانب االستثماري التي تحتاج إلى مباحثات عالية المستوى مع اليو

 

سوف يؤدي النشاط االستثماري الذي سيجري ضمن خطة إدارة اإلزالة الوطنية إلى تحول شركة صناعة  .1

إلى تكنولوجيا الهيدروكربون لكل من التبريد وصناعة الرغاوي. وجرى في زيارة التبريد التجاري المحلية "ساغا" 

عداد وثيقة المناقصة، وتم التوصل إلى اتفاقية حول المصادر التي إاالنتهاء من  2012ميدانية ألحد الخبراء في يناير 

 في عملية التحويل الشاملة."ساغا" سوف تسهم بها 

 أمريكي دوالر  17,579من مبلغ  أمريكي دوالر  297,176دفع  2011ديسمبر  11وقد جرى اعتبارا من  .6

ن اليونيب قد أ% من المبالغ المقّرة للدفعة االولى. وذكر الطلب 5الموافق عليها للدفعة األولى. وتمثل هذه الدفعة 

 .أمريكي دوالر 13,936ولى الخاصة بها والبالغة ألتسلمت بقية الدفعة ا

 غير مطلوب. 2011الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام نيا من المواد التحقق من استهالك أرمي .5

 الخطط السنوية الخاصة بالدفعة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الوطنية

% من مجموع ميزانية خطة إدارة اإلزالة 41ـ  "ساغا"سوف يستهلك تحويل مصنع التبريد التجاري ـ  .7

شراء وتركيب وتشغيل المعدات الضرورية لتحويل  2011الوطنية. ومن المتوقع ان يجري خالل الفترة حتى عام 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.هذه المنشأة إلى التكنولوجيا 
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جل تحقيق التنفيذ بتكلفة أمن  عن مناقصة عالمية لتحويل شركة ساغا 2012سوف يجري اإلعالن في عام  .4

ن من إنه لتحقيق ذلك، فئنديبي أفعالة مع نظام سالمة موحد لكل من نفخ الرغاوي وشحن مادة التبريد. وقد أفادت اليو

ن يتم أقرار الدفعة الثانية لضمان توافر التمويل الضروري لتتمكن من تنفيذ عملية المناقصة. ويتوقع إالضروري 

م وتشغيل مع بعثة الحقة بالتزامن مع تركيب الموّرد للمعدات وذلك للتأكد من تسلّ  2012اية عام تزويد المعدات بنه

 .2011التكنولوجيات الجديدة بطريقة سليمة. ويتوقع استكمال االنشطة خالل عام 

عداد دليل خاص بإجراءات تشريعات المواد المستنفدة لألوزون واستيرادها إسوف يجري االنتهاء من  .2

.  2011و  2012، وهناك خطط لتدريب مسؤولي الجمارك وفنيّي التبريد في عامي 2011رها قبل عام وتصدي

فنيا لكل دورة، وذلك لتوفير التغذية الراجعة حول جودة  20تشتمل على وسوف تعقد دورتان لتدريب فنيّي التبريد 

، 2011دريب الخاص بالتبريد في عام مواد التدريب وإدخال التحسينات الضرورية حسب الحاجة. وبعد اكتمال الت

تقييم أداء نظام الكوتا من خالل  2011مجموعة أدوات على الفنيين. وسوف يجري في عام  20سوف يجري توزيع 

حدهما أ، 2011و  2012قرارهما في عامي إجل أدراسة النتائج. وسوف يجري أيضا تقديم قانونين تكميليين من 

، بينما "ساغا"يدروكلوروفلوروكربونية المحتوية على البوليول بالتزامن مع تحويل يتعلق بحظر استيراد المواد اله

 يتعلق الثاني بتوسيع نظام الترخيص ليشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنقولة عبر البالد.

 

 

 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

 التعليقـات

 

قدرات المستنفدة الأطنان من  7لتزام للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند إلساس األقد حدد خط   .10

، كما هو  2010و  2002من بروتوكول مونتريال لعامي  7لألوزون، بناء على  االستهالك الحقيقي الوارد في المادة 

طن متري  1.12إلى  22الهيدروكلوروفلوروكربون مادة  . وبالرغم من انخفاض استهالك1موضح في جدول 

ن خط األساس المعتمد لم يتغير بسبب سلسلة من أ، إال 2010طن من المواد المستنفدة لألوزون( في عام   0.06)

قرار الخطة الوطنية إلدارة ازالة المواد إأطنان من المواد المستنفدة لألوزون المقّدرة بتاريخ  7األخطاء وبقي عند 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  (7مادة الاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )ـ  1جدول 
 

 خط األساس 2010 2009 2008 2007 2006 الهيدروكلوروفلوروكربون

 طن متري
 126.69 129.58 123.80 88.00 80.00 69.50  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 121الهيدروكلوروفلوروكربون 

 126.69 129.58 123.80 88.29 80.00 69.50 المجموع

 طن من قدرات استنفاذ األوزون  

 7.0 7.1 6.8 4.8 4.4 3.8  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121الهيدروكلوروفلوروكربون 

 7.0 7.1 6.8 4.8 4.4 3.8 المجموع

 

 

)ج( من االتفاقية الموقعة بين  6التالية بناء على الفقرة  قرار الدفعةإحد شروط أ% من الدفعة هو 20ن دفع إ  .11

نديبي في الطلب إلى التأخير في توقيع وثائق المشروع ئاليو تقن تطرّ أحكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية. وقد سبق و

% من 5فوع عند ن تحديد مستوى المبلغ المدأيبي إلى ئاليوند توالتأخير الناجم عن ذلك في بدء عملية التنفيذ. وأشار

نه غير مناسب لتقييم ضرورة أالتمويل المعتمد ألرمينيا ليس مؤشرا مناسبا للتقدم المتحقق في الدفعة األولى، كما 

الموافقة على الدفعة الثانية. وذلك ألن المبالغ المدفوعة لتنفيذ األنشطة غير االستثمارية في الدفعة االولى كانت بنسبة 

% من التمويل الخاص بالخطة الوطنية إلدارة ازالة المواد 40كثر من أهناك حاجة إلى ن أ% . يضاف إلى ذلك 11

ولى لتسهيل أل، عالوة على الحاجة إلى  مبلغ مماثل لمبلغ الدفعة ا"ساغا"جل تحويل أالهيدروكلوروفلوروكربونية من 
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جل تخفيض أمانة العامة والوكالة، من ألن اأطالق عملية المناقصة ذات العالقة. ومن المهم في هذا السياق التذكير بإ

 HC-290 مادةتكاليف التمويل، قد اتفقتا على تمويل نظام سالمة واحد فقط لكل من عمليات شحن وحدات التبريد ب

كما تود األمانة . نفخ الرغاوي )سيكلوبنتين( التي تتطلبها عملية المناقصة والتنفيذ المشتركعمليات )البروبين( و

جزء من الدفعة األولى.  "ساغا"ن تكون تكلفة المشروع االستثماري في أصال أنديبي قد طلب ئن اليوأ التذكير أيضا

نديبي على تقسيم التمويل المطلوب للتنفيذ في ئاليو تومع ذلك، ونظرا لقيود خطة العمل في ذلك الوقت، فقد وافق

رمينيا قد يكون مبررا في أالدفعة الثانية لصالح  قرارإن أإلى دفعتين. وبناء على  ذلك، فان االمانة تعتقد  "ساغا"

الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا، بالرغم من تدني مستوى المبلغ ضوء الظروف الخاصة بخطة إدارة المواد 

  . المدفوع

 

 اتفاقية خطة إدارة االزالة  تعديل

ساس االلتزام الخاص بالمواد أقبل تحديد خط لدولة أرمينيا لقد أقرت خطة إدارة اإلزالة  .12

مانة تعديل ألقرار الخطة من اإجل أالهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى هذا األساس فقد طلبت اللجنة التنفيذية من 

، فقد جرى تعديل االتفاقية 7المادة  بموجبرمينيا أوبناء على البيانات المقدمة من حكومة  .(10/52قرر ماالتفاقية )

ن االتفاقية المعدلة تلغي االتفاقية أساس المقّدر عند توقيع االتفاقية، وأضيفت فقرة جديدة تفيد ألط التعكس االلتزام بخ

من هذه الوثيقة. وسوف ترفق االتفاقية  1 رفقمالالتي تم التوصل اليها في االجتماع الثاني والستين، كما هو مبين في 

 الستين.المعدلة الكاملة بالتقرير النهائي لالجتماع السادس و

 التوصيـات

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: .11

زالة المواد إم في تنفيذ الدفعة االولى من المرحلة االولى من خطة إدارة مالحظة تقرير التقدّ  (أ )

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا

رمينيا أـ أ من االتفاقية الموقعة بين حكومة 2 رفقلصندوق قد عّدلت الفقرة، والمامانة أن أمالحظة  (ب )

ساس االلتزام الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما أواللجنة التنفيذية بناء على خط 

ن االتفاقية المعدلة تلغي االتفاقية الموقعة في االجتماع الثاني ألإلشارة إلى  15ضيفت الفقرة أ

 و ؛من الوثيقة الحالية  1 رفقوالستين، كما هي متضمنة في الم

ولى لخطة إدارة االزالة الخاصة بأرمينيا، وخطط التنفيذ السنوية ألقرار الدفعة الثانية من المرحلة اإ (ج )

  22,288ضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ إ أمريكي دوالر 297,177المرتبطة بها، بمبلغ 

  .نديبيئلصالح اليو أمريكي دوالر
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 ألولا رفقالم

 

رمينيا واللجنة التنفيذية للصندوق المشترك إالنص الذي سيضاف إلى االتفاقية المعدلة بين حكومة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتخفيض استهالك المواد 
 )التغيرات ذات العالقة بالخط االسود لتسهيل الرجوع اليها(

 

( واللجنة التنفيذية بخصووص تخفويض االسوتخدام المحودد "البلد"رمينيا )أتمثل هذه االتفاقية تفاهما بين حكومة  . 1

التزاموووا بالجوووداول الزمنيوووة  2016ر ينووواي 1( قبووول "الموووواد"أ ) -1رفوووقمالللموووواد المسوووتنفدة لوووألوزون الموووذكورة فوووي 

علوى لالسوتهالك المسوموح ألطن من المواد المستنفدة لألوزون بما يمثول الحود ا 1.3لبروتوكول مونتريال، إلى مستوى 

 بناء على جدول التخفيض الخاص ببروتوكول مونتريال. 2016به لعام 

 

ليية االتفاقييية الموقعيية بييين حكوميية تلغيي   .61 رمينيييا واللجنيية التنفيذييية فيي  االجتميياع ال ييان  أهييذا االتفاقييية المعدا

  .  والستين للجنة التنفيذية

 

 والتمويل األهدافـ أ :  0 رفقمال 

 
  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   

 رفقجدول التخفيض الزمني لبروتوكول مونتريال الخاص بالم 1.1

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 1ج، مجموعة المواد 

 ال ينطبق 6.3 7.0 7.0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

ج،  رفقبالمالحد االقصى لالستهالك الكلي المسموح به الخاص  2.1

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 1مجموعة المواد 

 ال ينطبق 6.3 7.0 7.0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 594,353 0 31,515 0 0 297,177 265,661 مريكي( أدبي )دوالر ئنمبلغ التمويل المقر لليو 1.2

 44,577 0 2,364 0 0 22,288 19,925 %7.6ة )بالدوالر االمريكي( يتكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيس 2.2

مبلغ التمويل المقر لوكالة التنفيذ المتعاونة ـ اليونيب )دوالر  3.2

 أمريكي(

31,515 0 0 0 7,485 0 39,000 

 5,070 0 973 0 0 0 4,097  %.11)دوالر أمريكي(تكاليف التمويل لوكالة التنفيذ المتعاونة  4.2

 633,353 0 39,000 0 0 297,177 297,176 )دوالر أمريكي(مبلغ التمويل االجمالي المقرر  1.3

 49,647 0   3,337 0 0 22,288 24,022  )دوالر أمريكي(جمالي تكاليف الدعم إ 2.3

 683,000 0 42,337 0 0 319,465 321,198  )دوالر أمريكي( جمالي التكاليف المقررةإ 3.3

 1.40 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(المقرر ازالتها بناء على هذه االتفاقية  22الهيدروكلوروفلوروكربون كمية جمالي إ 1.1.4

 0 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  المقرر إزالتها في المشاريع المقّرة سابقا 22الهيدروكلوروفلوروكربون كمية  2.1.4

 5.60    )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  22الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المتبقي المستحق من  3.1.4

 0.83  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(زالتها بناء على هذه االتفاقية إالمقرر  ب 111الهيدروكلوروفلوروكربون كمية جمالي إ 1.2.4

 0   )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  في المشاريع المقّرة سابقازالتها إالمقرر  ب 111الهيدروكلوروفلوروكربون كمية  2.2.4

 0    )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  111الهيدروكلوروفلوروكربون من االستهالك المتبقي المستحق  3.2.4

 

 

 
_ _ _ _ 
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