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 جورجيا مقترح مشروع:
 

  
  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بالمشروع التالي:

 اإلزالة

        (المرحلة األولى، الشريحة ةالثانية)  اليوئنديبيخطة إإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية          
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  مشاريع متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ورجياج

  الوكالة  عنوان المشروع(أوال) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  )المرحلة األولى(

  )رئيسية( اليوئنديبي

  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون(  2.66  2012: السنة  )1المجموعة  –المرفق ج ( 7أحدث بيانات المادة (ثانيا) 
  

2013: السنة )طنا من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (ثالثا)   

مكافحة الرغاوياأليروصوالت كيميائي
الحريق

عامل المذيبات التبريد
تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

 إجمالي
االستھالك 
 القطاعي

 الخدمةالتصنيع 

 72.    72.    مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية  
 

 )األوزون دطنا من قدرات استنفا( بيانات االستھالك(رابعا) 

 5.21 :والمستدامة  المجمعةنقطة البداية للتخفيضات  5.3 :2010-2009خط أساس 

 )األوزون دطن من قدرات استنفا( للتمويل االستھالك المؤھل

 2.97 المتبقي: 2.24  الموافق عليه
  

 المجموع 201820192020 2014201520162017 خطة األعمال(خامسا) 

طنا من قدرات (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي
 )األوزون داستنفا

0.70.00.00.60.00.00.11.4

161,25000128,3550033,863323,468 )دوالر أمريكي(التمويل 

  

المجموع 201820192020 2011201220132014201520162017 بيانات المشروع(سادسا) 
غير  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3

طنا من قدرات (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 )استنفاد األوزون

غير 
 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 3.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.79 5.33 5.33

التمويل المتفق عليه 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف  اليوئنديبي
 المشروع

200,000  150,000  119,400   31,500 500,900 

تكاليف 
 الدعم

15,000  11,250  8,955   2,363 37,568 

المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة 
 )دوالر أمريكي(التنفيذية 

تكاليف 
 المشروع

200,000  0      200,000 

تكاليف 
 الدعم

15,000  0      15,000 

في لموافقة لالمطلوب  المبلغ اإلجمالي 
 )دوالر أمريكي( ھذا االجتماع

تكاليف 
 المشروع

   150,000      150,000 

تكاليف 
 الدعم

   11,250      11,250 

 

 

  الشمولية للموافقة : توصية األمانة
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 وصف المشروع
  

، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية )ئنديبياليو( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، قّدمجورجيانيابة عن حكومة  .1
من المرحلة األولى من خطة إدارة  ثانيةإلى االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية لتمويل الشريحة الطلبا المعيَنة، 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكاالت  150,000بكلفة قيمتھا  1إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد من الشريحة األولى ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ  .دوالر أمريكي 11,250بقيمة 

  .2017عام  حتى  سنوية التنفيذ ط الوخط الھيدروكلوروفلوروكربونية

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن الشريحة األولى التقرير المرحلي عن تنفيذ 

آالت  من خالل توفير لتنظيف الجافاقطاع  مشروعين فيتحويل  ، تمالشريحة األولىمنذ الموافقة على  .2
قدرات استنفاذ من  طن 0.72 إزالة ى إلىا أدَ ممَ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ال تستخدم الجاف التنظيف
التوصية و تقنيينال من خالل تدريب المساعدةتم كذلك تقديم و ب. 142الھيدروكلوروفلوروكربون  من األوزون

في قطاع  ب 142الھيدروكلوروفلوروكربون  استخدام وتم وقف. ثيليناإلرباعي كلورو خص فيما يتغييرات إجراء ب
  2015نھاية عام  حتى ، وذلك R-406A 2غاز العرضي ل ستيراداالفي إطار فقط  هاستيراد سيتستمرالذي و ،المذيبات

    .ھذا التاريخ بحلول ه نھائياحظر حيث سيتمب

المواد لتشمل  تقنيي التبريدة الخاصة بلممارسلقواعد ا نة الوطنيةالمدوَ  تم تحيينو .3
 كذلك تدريبتم و ما. حدَ إلى  الخالئط البديلة المرَكبة من المواد الھيدروفلوروكربونيةوالھيدروكلوروفلوروكربونية، 

 تدوير،إعادة الو ،ستردادلالجديدة  تدريبية إنشاء وحداتو ،فضلىالممارسات ال على مدربين وخمسة عشرين تقنييا
وأُنشئت صفحة جديدة على الموقع الشبكي . المدارس المھنية الستخدامھا في والتكنولوجيات الجديدةوإعادة التھيئة 

خطة إدارة إزالة المواد في إطار  التبريد المعلومات الالزمة لتقنييللتبريد إلتاحة  الجورجية للرابطة
ات جيھتومعلومات و إعداد، والجمارك موظفا من 30و مدربين خمسةتم أيضا تدريب و .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المشروع داريُ و التبريد.غازات  لمحلَ تزويد دائرة الجمارك بو نظام التراخيص، تنفيذعلى  وظفي الجماركلمساعدة م
 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي إطار  كذلك ةلالمموَ  عيراإدارة المش من قبل وحدة

المعتمد  والر أمريكيد 200،000 من مبلغ )في المائة 68 (والر أمريكيد 135،819 مبلغ تم صرف  .4
       .ولىشريحة األلل

  التنفيذ السنوية  طخط

 ،المتبقي من التمويل المعتمد للشريحة األولىتم استخدام المبلغ ، سي2017إلى عام   2014عام   مناعتبارا  .5
نظام إصدار تحسين و ،نظام الحصص تطبيق لمراقبة داعمةال جراءاتاإل لتقييم لشريحة الثانيةعتمد لالتمويل المو

اإلبالغ اإللكتروني للمعلومات ذات الصلة باستيراد المواد نظام إدارة و، االعتماد شھادات
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  فيما يخص التكنولوجيات البديلة عن والمعلومات الھيدروكلوروفلوروكربونية،

 لمناقشة أصحاب المصلحةفائدة ل طاولة مستديرةتنظيم  األنشطة األخرى وتشمل. للجمارك المعلومات وطباعة
ومجموعة  تدليلينشاط باإلضافة إلى تنفيذ ، للمدارس المھنية معَداتشراء و ينتدريب اإلعالميو ،يةالتشريع عديالتالت

   .في قطاع التبريد خدمةفي مجال ال فضلىتعزيز الممارسات الالمساعدة التقنية لأنشطة  متنوعة من

                                                            
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا بھدف على خطة  في اجتماعھا الثالث والستينوافقت اللجنة التنفيذية  1

  . 2020لمائة من خط األساس بحلول األول من كانون الثاني/ يناير في ا 43تخفيض استھالك ھذه المواد بنسبة 
كربون الھيدرو و 22الھيدروكلوروفلوروكربون ، وب 142الھيدروكلوروفلوروكربون خليط الُمرَكب من استخدام الخفض   2

  .التبريدأ في خدمة 600
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وسيُستخدم التمويل المعتمد للشريحة الثانية، في جملة أمور، لتعديل وإعداد القوانين والتشريعات وتنظيم  .6
تقنيي التبريد وطبعھا، ولتدريب الخاصة بحلقتي عمل وطنية، وإدخال مزيد من التعديالت في مدونة قواعد الممارسة 

، فضلىفي مدونة قواعد الممارسات ال موضحةال فضلىالطلبة التقنيين على الممارسات الولتقنيين المؤھلين ا
  .والرابطة الجورجية لمھندسي التبريدالمدارس المھنية دعم  ولمواصلة

 انإضافي تدليليانن نفذ نشاطامناطق جورجيا. وسيُ مختلف في  واسعةحملة توعية عامة  تُنظَمومن المقرر أيضا أن  
، دوالر أمريكي 53،000بتكلفة إجمالية قدرھا  ،دات الطبيعيةاستخدام المبرغراض في قطاع خدمات التبريد أل

لتحديث م الدعم يتقد كذلك. ومن المقرر بھذين المشروعين التدليلين ذات صلة عمل ارشتستُنظم في ھذا اإلطار وو
مراكز زويد تحسين البنية التحتية إلعادة استخدام غازات التبريد من خالل تلالتبريد، و تقنييالالزمة لمعدات ال

ع مواصلة يراوحدة إدارة المشفي النھاية، سيتيح ھذا التمويل أيضا لو. الالزمة المعداتاالسترداد وإعادة التدوير ب
   أنشطتھا.

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  نظام التراخيص والحصص

الحكومة نيابة عن و 63/17 وتمشيا مع المقرر. يبدو أن نظام التراخيص والحصص يؤدي وظائفه بالكامل .7
 قابل للتنفيذ تراخيص والحصصلل وطني لديھا نظام أن جورجيا فيھا ؤكدي رسالة رسميةقَدم اليوئنديبي ، الجورجية

النظام  أيضا أن دوأكَ . ھاعبورھا وإعادة تصديرو، ھاتصديرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وستيراد فيما يتعلق با
  بروتوكول مونتريال.لالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةبرنامج ل لبالدا ضمان امتثال قادر على

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

أَما فيما يخص  .2013لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يتضمن الطلب البيانات الخاصة باستھالك لم  .8
في المائة من نسبة خط  49استنفاد األوزون، وھي نسبة تقل بمن قدرات  طن 2.66، فقد بلغ االستھالك 2012 عام 

 اليوئنديبي تقديممن األمانة  طلبتو. 142 الھيدروكلوروفلوروكربون ب استھالك إلى وقف زئياوتُعزى ج، األساس
المواد  ستھالكاألولية ال بياناتال تمقدَ لھذا الطلب واستجابت الوكالة و .2013 عام بيانات

طن صفر ( 142 الھيدروكلوروفلوروكربون ببيَن أنه لم يتم استيراد تُ ، 2013لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية 
من قدرات استنفاد  طن 1.38طن متري ( 25المستوردة بلغت  22الھيدروكلوروفلوروكربون أن كمية و ،)متري

. خط األساسلستھالك نسبة اال في المائة من 25حوالي  بلغت 2013في عام  ستھالك، وتُظھر أَن نسبة اال)األوزون
 الجدول أدناه ويبين المسموح به.ستھالك لحد األقصى لاللو مونتريال لبروتوكول امتثلت جورجيا أن تبيَن ومن ثَم،
  .2013-2009في الفترة  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني استھالك بيانات
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   2013إلى  2009 ستھالك  من: بيانات اال1الجدول 

 2012 2011 20092010 السنة

 2013 

 خط األساس)تقديرات(

 طن متري

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

71.295.072.448.325.083.1 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 142 ب

10.09.85.00.00.09.9 

 األوزون  دطنا من قدرات استنفا

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

3.925.233.982.661.384.57 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 142 ب

0.650.640.330.000.000.64 

 4.575.874.312.661.385.21 المجموع

  

  فيما يخص قطاع الخدمة متبعالنھج ال

 سيتيحالحالي  البرنامجأن ، ومما كان متوقعا أكبر المؤھلينالمدربين التدريب و أن الطلب على اليوئنديبي أبلغ . 9
 أكثر من من المتوقع تدريب في حين لم يكن ،تم تدريبھم مدربا 25 باإلضافة إلى، تقنيا 150و مدربين عشرة تدريب

 مھنةفي ھذه الالجدد  نيينتقلل التدريب المھني ات علىتحسين وأُدخلت كذلك .في إطار البرنامج األصلي متدربا 150
تنص التعديالت التشريعية و البدائل.من معالجة فضلى في ھذا المجال والالممارسات  انتھاجمن  ضمان تمكينھمل

معدات الخاصة ب خدمةبالقيام بال معتمدينعلى أنه ال يُسمح لغير التقننين الاالعتماد  شھادات الجديدة فيما يتعلق بنظام 
  .برنامج التدريب استدامةن سيضم األمر الذي، التبريد

زمع الم الطبيعية التدليلية في مجال غازات التبريد مشاريعال من المعلومات حولاليوئنديبي مزيدا  قدمو . 10
التي تستخدم  الحالية نظم تكييف الھواء ستبدالن العمليتي ثالثةال المشاريعھذه  وتشمل .تنفيذھا

في محطة و كبرى مكتبةتابع ل بكتال لتخزين مرفق ، وذلك فياألمونيا تستخدم بنظم 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 التوصيل وحداتبعض المراكز التجارية الكبيرة بفي  والتجميد لتبريدا غرف بعض واستبدال، ةتلفزيوني

التصميم  تغييريتم  ، وقداألنشطةاالقتصادية لھذه و الجدوى الفنية تقييم راھنفي الوقت اليجري و. الھيدروكربونية
   .التمويل المشترك وإمكانيات تكاليفالحالي تبعا ل
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 االستنتاج 

ُ . ووفقا للخطة الشريحة األولى أُحرز تقدم كبير في تنفيذ  .11 تقديم المساعدة التقنية األولوية القصوى ل عطيتأ
 استھالكإلى وقف   النشاط أفضىحيث ب، في قطاع المذيبات 142 ب الھيدروكلوروفلوروكربون ھدف إزالة  لتحقيق

ومع  .رتقبام كان وفقا لما ةفي قطاع الخدم نشطةاأل تنفيذتعلق بيفيما  تقدملك إحراز ذوتم ك. 2012في عام ھذه المادة 
المزمع تنفيذھا في إطار   في إحدى األنشطة التدليلية في مجال غازات التبريد الطبيعية فلم يتم الشروع بعدُ ، ذلك
 والتحسينات قطاع المذيباتفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأن إزالة وأبلغ اليوئنديبي  لشريحة األولى.ا

 .2014 جميعھا في عام ثالثةالتدليلية ال تنفيذ األنشطةأنه من المقَرر و، ةفي قطاع الخدم لى األنشطةأولى ع التشريعية
أكثر  تصرفأنھا و، الشريحة األولى بدأت فيالتي  تنفيذ األنشطة من عالمستوى  أن جورجيا قد حققتأبلغ كذلك بو

  .للشريحة األولى األموال المعتمدة في المائة من 20من 

 أن المقدمة األولية. فتُظھر البيانات الشريحة الثانية للموافقة على ھذا واستوفت جوجيا جميع الشروط  .12
 المسموح بهستھالك لحد األقصى لاللو بروتوكول مونتريالوفقا ل قابةتدابير الرَ ل  2013في عام  امتثلت قد  جورجيا

مسألة  نجاحبو على نحو نشطيعالج  دبأن البل قَرر تنفيذھااألنشطة الموالتقرير  من كلَ يوحي و االتفاق. المحدد في
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.إزالة 

 التوصية

 من ولىالشريحة األ تنفيذ بالتقرير المرحلي عن علماباإلحاطة  التنفيذية اللجنة الصندوق أمانة توصي  .13
 الموافقةتوصيھا كذلك بو، جورجيافي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  من المرحلة األولى
، رجيالجوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من من ثانيةالشريحة ال الشاملة على
 المرتبطة بھا  تكاليف الدعم باإلضافة إلى، 2017 - 2014 الشرائح ذات الصلة بالنسبة للفترةتنفيذ  وعلى خطة

  .الجدول أدناه المبينة فيو

  تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

  تكاليف الدعم 

  )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد  (أ)
المرحلة (الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 )ثانيةاألولى، الشريحة ال
 ئنديبياليو 11،250 150،000

   

----------- 
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