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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 الويم
  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

 اليونيب (رئيسية)، اليونيدو ولى)(المرحلة األ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  12.7 2011 السنة:  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 
 2011   السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  إجمالي   االستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 12.7   12.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 n/a  تدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المس10.8   2010-2009خط األساس لفترة 
  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 7.02 المتبقي3.78  موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 20192020 20172018 20122013201420152016  (خامسا) خطة األعمال

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

 0.5  0.4  0.4  0.3 1.5 

39,550192,100 45,200 45,200  62,150  التمويل (دوالر أمريكي)

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

    0.53     0.53 

 65,400    65,400     التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  (سادسا) بيانات المشروع

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 n/a n/a n/a 10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 n/a  (تقديرية)

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
 n/a n/a n/a 10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 n/a  قدرات استنفاذ األوزون)

التمويل 
المتفق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي

تكاليف  اليونيب
  المشروع

60,000 0 0 55,000 0 0 40,000 0 40,000 0 35,000 230,000 

تكاليف 
  الدعم

7,800 0 0 7,150 0 0 5,200 0 5,200 0 4,550 29,900 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

60,000 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
  الدعم

5,400 0 0 0 0 0 5,400 0 0 0 0 10,800 

الموافقة على التمويل (بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف 
  المشروع

120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
  الدعم

13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200 

المطلوب  المبالغإجمالي 
ھذا خالل  الموافقة عليھا

  (دوالر أمريكي) اإلجتماع

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 55,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 7,150 0 0 0 0 0 0 0 7,150 

 
 الموافقة الشمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع
 
سبعين للجنة الوي، طلبا لالجتماع النفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة مقدم اليونيب، بوصفه الوكالة الم .1

 HPMPالثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التنفيذية لتمويل الشريحة 
دوالرا أمريكيا لليونيب فقط.  7,150دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  البالغة  55,000تبلغ بتكلفة إجمالية 

- 2013وخطط تنفيذ الشريحة للفترة  HPMPعن تنفيذ الشريحة األولى من خطة ويتضمن التقديم تقديرا مرحليا 
2016. 

 الخلفية

خاللھا اجتماعھا الثاني والستين لتحقيق خفض  الوىلم HPMPكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة  .2
ليشترك فى  2020يناير/ كانون الثاني  1في المائة من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول  35بنسبة 
تكاليف  ادوالر أمريكي زائد 350,000اليونيب واليونيدو بمستوى تمويل ووفق عليه من حيث المبدأ بمقدار  تنفيذھا

دوالر أمريكي. ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك خالل نفس االجتماع على الشريحة األولى  40,700دعم الوكالة البالغة 
دوالر أمريكي زائدا  60,000دوالر أمريكي تتألف من  133,200مقدار ب HPMPمن المرحلة األولى من خطة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  60,000دوالر أمريكي لليونيب و 7,800تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 دوالر أمريكي لليونيدو. 5,400

 HPMPتنفيذ الشريحة األولى لخطة عن التقرير المرحلي 

 
الوي نظاما للتراخيص والحصص يدعم أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من البلد. مة محكوأنشأت  .3

استيراد المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون فضال عن تسجيل المستوردين على ويشمل ذلك الرقلبة 
ا إدارة الجمارك بالتشاور مع وحدة واعتماد الشھادات للفنيين. وتحدد لجنة األوزون الوطنية حصص االستيراد وتنفذھ

 طنا متريا. 190بمقدار  2013عام  ةاألوزون الوطنية.وحددت حص

أجريت عمليات تدريب المدربين وإقامة حلقتي عمل لموظفي الجمارك لتعزيز القدرات الوطنية على الرقابة  .4
ظفي الجمارك وإنفاذ القوانين موظفا من مو 90. وجرى تدريب ما مجموعه على استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

بشأن تنفيذ نظام التراخيص والحصص، ورصد الواردات، وإنفاذ الحصص. وتم شراء أجھزة التعرف على غازات 
 التبريد وتوزيعھا على نقاط الدخول الرئيسية في البلد.

عادة فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترجاع غازات التبريد وإ 92مدربين و 10وجرى تدريب  .5
فنيين استخدامھا، وإعادة تھيئة غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون واستخدامھا. واعتمدت رابطة التبريد ال

األجھزة العاملة بغازات التبريد مة لالعتماد بما في ذلك استخدام وا االشتراطات الالزالذين جرى تقييمھم، واستوف
مدت رابطة التبريد مدونات السلوك للفنيين الذين يستخدمون غازات المعتمدة على الھيدروكربون وخدمتھا. واعت

 التبريد المعتمدة على الھيدروكربون الستخدامھا.

وأجريت أنشطة استثارة الوعي لصانعي السياسات  HPMPوعقدت أيضا حلقة عمل لبدء تنفيذ خطة  .6
العام. وجرى شراء األجھزة واألدوات  وموظفي الجمارك ومستوردي غازات التبريد، والموردين والفنيين والجمھور

خبيرا من خبراء التبريد بشأن المناولة المأمونة وإعادة التھيئة  35وتسليمھا لمراكز إعادة التھيئة. وقدم التدريب لعدد 
وحدة من وحدات التبريد  12غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. وقد تم عقب التدريب، إعادة تھيئة  ومناولة

 كييف الھواء للعمل بالھيدروكربون.وت
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دوالر أمريكي الذي ووفق عليه  120,000إنفاق أو االلتزام بكل المبلغ البالغ  2013وتم حتى أبريل/ نيسان  .7
يد االستخدام الكامل وللشريحة األولى. وقدم تقرير مالي عن األنشطة التي نفذت خالل الشريحة األولى لألمانة، وي

 لألموال.

 HPMPية للشريحة الثانية من خطة الخطط السنو

 
 :2016و 2013فيما يلي األنشطة التي ستنفذ خالل الفترة بين  .8

من فنيي خدمة التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة،  100توفير المزيد من التدريب لعدد   )أ (
على الھيدروكربون واسترجاع غازات التبريد وإعادة تدويرھا، والمناولة المأمونة للغازات المعتمدة 

 ومناولتھا؛

موظفا من موظفي الجمارك في مجال الرقابة على الواردات  150من التدريب لعدد  توفير المزيد  )ب (
 المعتمدة علىمن الھيدروكلوروفلوروكربون، والتعرف على غازات التبريد 

 ؛بالھيدروكلوروفلوروكربون وخالئطھا

، والقيام بعمليات استثارة  HPMPذ خطة دمج أنشطة استثارة الوعي في مختلف عناصر تنفي  )ج (
 الوعي للجمھور العام في إطار مشروع التعزيز المؤسسي؛

تعزيز مراكز إعادة التھيئة اإلقليمية،وتنفيذ برنامج للحوافز للمستخدمين النھائين للتبريد التجاري   )د (
 والصناعي؛

في إجراء تحقق مستقل إذا اقتضى الرصد والتقييم بما في ذلك إجراء مراجعة أداء سنوية والمساعدة   (ھ)
 األمر وإعداد تقرير مرحلي وخطة تنفيذ سنوية.

 
 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 
 التعليقات

 
 للھيدروكلوروفلوروكربون نظام التراخيص العامل

 
الوي يبين إقامة نظام وطني عامل لتراخيص وحصص ، تلقى تأكيد من حكومة م63/17 إعماال للمقرر .9

درات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن الحكومة واثقة من تحقيق أھداف الرقابة بمقتضى الواردات والصا
 بروتوكول مونتريال بالنسبة إلزالة  الھيدروكلوروفلوروكربون خالل مدة االتفاق.

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ات استنفاد األوزون طن بقدر 10.8حدد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال بمقدار  .10
، ويزيد خط 2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7استنادا الى االستھالك الفعلي المبلغ بموجب المادة 

طن بقدرات استنفاد األوزون الذي قدر وقت  8.9طن بقدرات استنفاد األوزون عن الرقم البالغ  1.9األساس بمقدار 
أنه لن يكون لذلك تأثير على مستوى التمويل الذي ووفق عليه خالل لماالوى. غير  HPMPالموافقة على خطة 

 االجتماع الثاني والستين. وسوف تعدل نقطة البدء استنادا الى خط األساس المحدد.
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 القضايا التقنية
 

المسبقة المعقولة التي يتعين تحقيقھا إلعادة تھيئة واستخدام غازات  طردا على سؤال من األمانة بشأن الشرو .11
 10.2يبلغ  22-تبريد المعتمدة على الھيدروكربون، أشار اليونيب الى أن السعر الحالي للھيدوكلوروفلوروكربونال

دوالر أمريكي للكيلوغرام  15.3مقدار  290-دوالر أمريكي للكيلورغرام في حين يبلغ سعر الھيدروكربون
لنظم  290-ن كمية الشحن بالھيدروكربوندوالرا أمريكيا للكيلوغرام. ونظرا أل 15مقدار  600-والھيدروكربون

استخدام  فإن، 22-في المائة عن تلك الخاصة بالھيدروكلوروفلوروكربون 50و 40التبريد المتماثلة تقل عادة بين 
غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون تعتبر أكثر مالءمة من الناحية االقتصادية للمستخدمين النھائيين. وتعمل 

ون الوطنية أيضا مع وزارة المالية بشأن االعفاء من رسوم الواردات لتلك البدائل الخاصة وحدة األوز
 بالھيدروكلوروفلوروكربون التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار العالمي.

الوي يتضمن جوانب رقابة على األجھزة المعتمدة نة أن نظام التراخيص والحصص في موالحظت األما .12
 المعتمدة علىروكربون، وسوف يفرض حظر على الواردات من األجھزة على الھيدروكلوروفلو

 معنمدة على. وسوف تحد ھذه التدابير من إدخال أجھزة جديدة 2015الھيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من عام 
أشار التقرير الھيدروكلوروفلوروكربون الى السوق. وفيما يتعلق باالستخدام المأمون لغازات التبريد القابلة لالشتعال، 

) الى اعتماد مدونات سلوك للفنيين الذين يستخدمون غازات التبريد المعتمدةعلى الھيدروكربون فال 5المرحلي (الفقرة 
يسمح إالّ للفنيين الذين يحصلون على التدريب وشھادة اعتماد بالعمل في غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون. 

مع استراتيجية لتحديد االستخدام المأمون لغازات التبريد الطبيعية والمعتمدة  HPMPونظرا ألنه قد ووفق على خطة 
على الھيدروكربون لتعظيم المنافع المناخية، يبدو أن الترويج لغازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون يعتبر 

 اختيارا منطقيا.

الوي القضايا ذات الصلة ت حكومة مجوالحظت األمانة أن تنفيذ الشريحة األولى كان مرضيا. وقد أدر .13
بالھيدروفلوروكربون في المناھج الدراسية لمعھد التدريب المھني كما نفذت شھادات اعتماد الفنيين. وسيمكن ھذا 
الترتيب من استدامة التدريب. وقد أصبح نظام الحصص عامال وسوف يمكن الحكومة من تحقيق تدابير الرقابة 

 فصاعدا. 2013إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا من بموجب بروتوكول مونتريال 

 
  HPMPتعديل االتفاق بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الوي قبل تحديد خط أساس لم HPMPكان قد ووفق على المرحلة األولى من خطة  .14
لبت اللجنة التنفيذية من األمانة لدى الموافقة على خطة الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال. وعلى ذلك، ط

HPMP ،في االتفاق ليتضمن الرقم الخاص ( " األھداف والتمويل ")ألف -2التذييل  ث ، تحديضمن جملة أمور
(د). واستنادا الى 62/45باالستھالك األقصى المسموح به، وإبالغ اللجنة بالمستويات الناشئة عن ذلك وفقا للمقرر 

، وجدولھا الزمني المعدل، جرى تحديث الفقرات ذات الصلة في 7الوي بموجب المادة يانات التي أبلغتھا حكومة مبال
فقرة جديدة لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثاني  وإضافةاالتفاق 

لوثيقة. وسوف يرفق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي والستين على النحو المبين في المرفق األول بھذه ا
 لالجتماع السبعين.

 التوصية:
 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي: .15

أن تحاط علما بلتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة   )أ (
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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ألف من االتفاق -2ألف و-1والتذييلين  1ن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة أ  )ب (
واللجنة التنفيذية استنادا الى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض  مالويبين حكومة 

تم  الجديدة قد أضيفت لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان االتفاق الذي 16االمتثال، وأن الفقرة 
 التوصل إليه خالل االجتماع الثاني والستين على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

في استھالك  المستدامعلما كذلك بأن نقطة البدء المعدلة لتحقيق الخفض التجميعي  تحاطأن   )ج (
اد طنا بقدرات استنف 13.0طن بقدرات استنفاد األوزون و 10.8الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ 

 من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009األوزون المبلغة لعامي 

وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموفقة الشمولية على الشريحة الثانية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .16
مع تكاليف الدعم  2016الى  2013 الوي، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة للفترةواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمالم

 المتصلة بھا بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف الدعم 
(بالدوالر 
 األمريكي)

 الوكالة المنفذة

حة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولي، الشري (أ)
 الثانية)

 اليونيب 7,150 55,000
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  ألولا رفـقالم

      

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية مالويحكومة  بين  معدلالتّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  ("البلد") واللجنة التنفيذية مالويحكومة االتفاق التفاھم بين  مثّل ھذاي -1
من  7.02ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  االستعمال المراقب

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

الثاني واللجنة التنفيذية في االجتماع  مالويمعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق ال  -16
 والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت
  ألف: المـواد -1التذييل 
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) إلجمالي التخفيضات في االستھالك نقطة البدء المجموعة المرفق المادة

 10.80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

    2010  2011  201
2  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

ال   ال يوجد  ال يوجد
  يوجد

10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 

  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

ال   ال يوجد  ال يوجد
  يوجد

10.80 10.80 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 7.02 

  ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
برنامج األمم المنفذة الرئيسية (

 المتحدة للبيئة) (دوالر أمريكي)

60.000 
0  0  55,000 0  0  40,000 0  40000 0 35000 230,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

7.800 
0  0  7,150 0  0  5,200 0  5200 0 4550 29,900 

لوكالة التمويل المتفق عليه ل  2-3
المنفذة المتعاونة (منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية) (دوالر 

 أمريكي)

60.000 

0  0  0 0  0  60000 0  0 0 0 120,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

5.400 
0  0  0 0  0  5400 0  0 0 0 10,800 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 الر أمريكي)(دو

120.000 
0  0  55,000 0  0  100,000 0  40000 0 35000 350,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

13.200 
0  0  7,150 0  0  10,600 0  5200 0 4550 40,700 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

133.200 
0  0  62,150 0  0  110,600 0  45200 0 39550 390,700 

  3.78 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-1
  0.0 ألوزون)أطنان قدرات استھالك االتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
  7.02 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3

------ 
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