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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  توكـول مونتريــال لتنفيـــذ برو
  االجتمــــــاع الثالث والسبعون

 2014نوفمبر / تشرين الثاني  13 - 9باريس، 
 

 

 : أوروغواي  مشروعمقترح 

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي (اليوئنديبي)

لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، خطة إدارة إزا
 الشريحة الرابعة)
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  أوروغواي

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  ) (رئيسية)ئنديبيليوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (ا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  
(المرفق ج، المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 15.47   2013السنة: 

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

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  يقالحر

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.01      0.01    123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.16    0.16      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.70    0.56   0.14   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب 141ربون الھيدروكلوروفلوروك
في البوليوالت السابقة الخلط 

  المستوردة

 6.7       6.7 

 0.20    0.20      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 14.40    13.52 0.88     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

 23.33  بداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة ال 23.4  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 19.15  المتبقي: 4.18  موافق عليه بالفعل:

  
 2014  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2015

برنامج األمم المتحدة 
  )ليوئنديبياإلنمائي (ا

 0.7 0.5 0.2  من قدرات استنفاذ األوزون) إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن

 69,879 48,379 21,500  التمويل (دوالر أمريكي)

  
 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

  المجموع 2015

  غير متوفر 21.0 23.33 23.33  غير متوفر  غير متوفر  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال *

  غير متوفر 21.0 23.33 23.33  غير متوفر  غير متوفر  المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستھالك 

التمويل المتفق عليه (دوالر 
  أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
  )ليوئنديبياإلنمائي (ا

 380,004 45,004 20,000 115,000 100,000 100,000  تكاليف المشروع

 28,500 3,375 1,500 8,625 7,500 7,500  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليھا من 
قبل اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

  315,000  0  0 115,000 100,000 100,000  تكاليف المشروع

  23,625  0  0  8,625  7,500  7,500  تكاليف الدعم

إجمال األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  20,000  0  20,000  0  0  0  ليف المشروعتكا

  1,500  0  1,500  0  0  0  تكاليف الدعم

  طن من قدرات استنفاذ األوزون عن خط األساس ھو بسبب التدوير. 0.07فرق الـ * 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ائي (ي  -1 م المتحدة اإلنم اع بالنيابة عن حكومة اوروغواي، قّدم برنامج األم ى االجتم ذة، إل ة منف ديبي) كوكال وئن
واد  ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الرابع ل الش اً لتموي بعين طلب ث والس الثال

ة  الغ 1الھيدروكلوروفلوروكربوني ة  20,000، الب ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دوالر  1,500دوالر أمريك
ّدم ت ب المق من الطل ي. يتض واد أمريك ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الثالث ذ الش ن تنفي ي ع ر مرحل قري

  . 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للعام 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ريحة الثا  -2 الل الش ة خ طة التالي ذ األنش م تنفي ة: ت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م لث
ى استيراد/تصدير  35تدريب  ة عل دابير الرقاب ى ت ة وعل موظف جمارك على بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

د  المواد المستنفدة لألوزون ؛ وتطوير منصة الكترونية جديدة لمراقبة نظام الترخيص، أُطلق عليھا اسم "الشباك الوحي
ات ة" ( لبواب دة Ventanilla Unica de Comercio Exterior – VUCEالتجارة الدولي دائل جدي يم ب ) ؛ وتقي

ب المستخدمة في قنوات التبريد بالرحض والتدريب عليھا وشراء مجموعتين 141للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
د  265من معدات الرحض مغلقة الدورة ألغراض التدريب ؛ وتدريب  ة التبري خبراء تقنيي خدمة على ممارسات خدم

ي ( ر اوروغواي التقن دريب لمختب دات ت ة مدن ؛ وشراء مع دة في أربع دائل جدي د LATUالمستصوبة وعلى ب ). وق
اً من أجل نشر المعلومات حول  ر ارتفاع دل استھالك أكث ُعقدت اجتماعات مع أصحاب المصلحة في مدن ذات مع

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحول التقنيات البديلة المتوفرة.لبلد إلزالة النھج المعتمد من قبل ا

  تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إلى جانب طلب الشريحة.  2013تم تقديم تقرير تحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للعام   -3
ّد التق واد أك ادرات الم واردات وص ق ب ا يتعل ي م اً للحصص ف رخيص ونظام اً للت ق نظام ة تطّب ر أّن الحكوم ري

ام  ة للع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الي استھالك الم ة وأّن اجم غ  2013الھيدروكلوروفلوروكربوني طن  15,47بل
  من قدرات استنفاد األوزون، أي أقل من خط األساس المحدد له. 

  ألموالمستوى صرف ا

م  115,000، من أصل مبلغ الـ 2014كما في أيلول/سبتمبر   -4 ة، ت ه للشريحة الثال دوالر أمريكي الموافق علي
الغ  54,607صرف مبلغ  ام  60,393دوالر أمريكي، وسيتم صرف الرصيد الب . يظھر 2015دوالر أمريكي في الع

  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.مستوى الصرف للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال 1الجدول 

ة 1الجدول  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني : التقرير المالي للشرائح األولى والثانية والثانية من خطة إدارة إزالة الم
 الوروغواي

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الشرائح
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه  موافق عليه تم صرفه هموافق علي تم صرفه  موافق عليه 

م امج األم برن
ائي  دة اإلنم المتح

 (اليوئنديبي)

100,000  100,000 100,000 72,057 115,000  54,607  315,000  226,664  

رف دل الص مع
(%) 

100 72.1 47.5  72  

 

 

                                                 
لمواد ألوروغواي من قبل اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس والستين من أجل خفض مستوى ا لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على خطة إدارة إزالة ا  1

  .2015كانون الثاني/يناير  1في المئة عن خط األساس بحلول  10بنسبة  كربونيةالھيدروكلوروفلورو
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  وروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل

واد   -5 ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الرابع الل الش ذھا خ يتم تنفي ي س ية الت طة األساس مل األنش تش
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: 

ى   ) أ( اظ عل ل الحف ن أج ة م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دابر الرقاب ول ت ة ح ة توعي حمل
ال ؛ مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلو ا بموجب بروتوكول مونتري روكربونية المسموح بھ

ة واجتماعات  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دابير الرقاب ى ت وتدريب موظفي الجمارك عل
ة إدخال منصة  ة بغي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم ين في اس مع أصحاب المصلحة المعني

 دوالر أمريكي) ؛ 3,000الجديدة ( VUCE التجارة الدولية الشباك الوحيد لبوابات

ة   ) ب( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني دائل الم تمر لب يم مس د 141تقي وات التبري ي قن تخدمة ف ب المس
ذه  تخدام ھ ى اس ين عل راء تقني دريب خب دورة وت ة ال دات رحض إضافية مغلق راء مع الرحض وش ب

 المعدات (أموال من شريحة سابقة) ؛

 دوالر أمريكي) ؛ 10,000ى ممارسات خدمة التبريد المستصوبة (تدريب عملي ونظري عل   (ج)

دائل   (د) اد ب ة واعتم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دابير الرقاب ق بت ا يتعل ي م ة ف طة توعي أنش
 دوالر أمريكي) ؛ و 4,000المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

دوالر  3,000وإعداد تقارير حول تنفيذ المشروع (رصد وتقييم ورفع تقرير ومتابعة أنشطة المشروع   (ھ)
  أمريكي).

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  النظام التشغيلي لمنح التراخيص 

اً   -6 راخيص ونظام نح الت اً لم واي نظام ك اوروغ تين، تمل امن والس اع الث الل االجتم ه خ الغ عن م اإلب ا ت كم
د سبق وأصدرت اوروغواي حصصاً  ة. وق المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ق ب ا يتعل للحصص واجب اإلنفاذ في م

ال والمحددة وفقاً ألھداف ا 2014للواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للعام  لرقابة في بروتوكول مونتري
ـ  ا  23,4ب ى الحدود المسموح بھ ة عل واردات للسنوات القادم ترتكز حصص ال تنفاذ األوزون. س درات اس طن من ق

  بموجب بروتوكول مونتريال.

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دول   -7 ر الج واد  2يظھ تھالك الم تويات اس تويات الھيدروكلوروفلوروكمس ى أن مس ارة إل در اإلش ة. تج ربوني
ام  ا للع غ عنھ تھالك المبل دد  15.47( 2013االس اس المح ط األس ن خ ل ع تنفاذ األوزون) تق درات اس ن ق ن م ط

املين:  23.4ألوروغواي ( ى ع ود إل ك يع ائي أن ذل دة اإلنم م المتح امج األم اد برن تنفاذ األوزون). وأف درات اس من ق
واد 2012األول ھو أنه في عام  تيراد الم ى اس ة عل ة القادم دابير الرقاب ين المستوردين إزاء ت ين ب اك عدم يق ان ھن ، ك

ام  ق 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي كانت الواردات أعلى ومخزنة؛ والثاني ھو أنه في ع ، بسبب التطبي
واد  ة الم ذة بموجب خطة إدارة إزال ان الصارم بنظام الحصص وأنشطة التوعية المنف ة، ك الھيدروكلوروفلوروكربوني

ھناك فھم أفضل في ما يتعلق بكيفية إدارة الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي تم ضبط الواردات 
 . 2012بشكل أفضل، مع األخذ في الحسبان أيضاً بأنه كان ھناك مخزون من العام 
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  )2013-2009للفترة  7بونية في أوروغواي (بيانات المادة الھيدروكلوروفلوروكر: استھالك المواد 2الجدول 
  خط األساس  2013  2012 2011 20092010  الھيدروكلوروفلوروكربون

          طن متري
  383.40  261.89  453.58 294.26 369.67397.09  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

دروكلوروفلوروكربون -الھي
 ب141

7.0420.128.3823.97 6.38 13.60 

دروكلوروفلوروكربون -الھي
 ب142

11.887.476.314.45 3.02 9.7 

 1.9 0.74 1.592.120.502.13  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4.14 7.14 2.465.824.035.95 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

الطن  ي (ب وع الفرع المجم
 المتري)

392.64432.62313.48490.08 279.17 412.7 

دروك لوروفلوروكربون الھي
ابقة 141 والت الس ي البولي ب ف

 الخلط المستوردة

  غير متوفر 60.88 48.5552.3641.9561.91

  غير متوفر 340.05 441.19484.98355.43551.99  المجموع (بالطن المتري)
      طن من قدرات استنفاذ األوزون

  21.1 14.40 20.3321.8416.1824.95  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
0.752.210.922.64 0.70 1.5 

- الھيدروكلوروفلوروكربون
ب142

0.770.490.410.29 0.20 0.63 

 0.03 0.01 0.030.040.010.05 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.09 0.16 0.050.130.090.13 124- الھيدروكلوروفلوروكربون

ي وع الفرع ن  المجم الطن م (ب
  قدرات استنفاذ األوزون)

21.9324.7117.6128.06 15.47 23.4 

دروكلوروفلوروكربون  الھي
ابقة 141 والت الس ي البولي ب ف

 الخلط المستوردة

 غير متوفر 6.70 5.345.764.616.81

درات  ن ق الطن م وع (ب المجم
 استنفاذ األوزون)

  غير متوفر 22.17 27.2730.4722.2234.87

  
  

  المسائل التقنية

ق بالنشاط المخطط بموجب خطة إدارة   -8 ا يتعل دم في م ة بشأن التق في معرض االستجابة الستفسارات األمان
واد  ن الم ة م ف خالي د وتكيي دات تبري ال مع ة إدخ ة بغي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

م المتحدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية وفعالة من حيث الطاقة إنما غير مشمولة في التقرير المرحلي، أفاد برنامج األم
ة  ارات المتعلق ل إدراج االعتب ن أج ة م ة للطاق ة الوطني ع المديري ات م د اجتماع م عق د ت ه ق ديبي) بأن ائي (اليوئن اإلنم

ال، وحدات التكيي ف، بالمعدات الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفعالة من حيث الطاقة (على سبيل المث
ة  المبردات) في إطار مشتريات الحكومة في المباني العامة. فضالً عن ذلك، أسفرت التجارب باستخدام المعدات القائم
ر اوروغواي  ا مختب ي أجراھ ة) الت ة الحراري على المواد الھيدروكربونية (تحليل كفاءة الطاقة والخصائص الديناميكي

  لمسات األخيرة عليھا خالل الشريحة القادمة.  عن نتائج ايجابية وسيتم وضع ال )LATUالتقني (

ة   -9 ي الخدم راء تقني ل المخصصة لخب أن ورش العم ديبي) أيضاً ب ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم اد برن أف
تحصل على التأييد في صفوف خبراء التقنيين والطالب في خدمة التبريد ومستوردي معدات التبريد ؛ كما وأنھا كانت 

رز مفيدة في  ا ب ي تمت مواجھتھ ين المشاكل الت د المستصوبة. ومن ب ة التبري ة لممارسة خدم رفتھم التقني تحسين مع
ي  يما ف د وال س اع التبري المي منخفضة لقط رار ع ة احت ألوزون ذات إمكاني تنفدة ل ر المس دائل غي دود للب وفر المح الت

  المنطقة.

  2013روكلوروفلوروكربونية للعام تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية للمواد الھيد

واد   -10 تھالك الم ن اس تقل م ق مس ر تحق ديبي) تقري ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم ّدم برن ق
ام  ة للع ـ 2013الھيدروكلوروفلوروكربوني ل عن خط األساس المحدد ب تنفاد األوزون.  23.4، يق درات اس طن من ق

ة بإزال واد وخلص التحقق إلى أن أوروغواي ملتزم نح ة الم وائح ونظام م د شھدت ل ة. وق الھيدروكلوروفلوروكربوني
د  ناً. مع إدخال الشباك الوحي ألوزن في أوروغواي تحس تنفدة ل المواد المس ق ب ا يتعل التراخيص ونظام الححص في م

  ، سيسمح نظام منح التراخيص بمراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون.VUCEالتجارة الدولية  لبوابات
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ة و  -11 ن األمان ل م ت ك ام اتفق راخيص ونظ نح الت ام م ى أن نظ ديبي) عل ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم برن
د  ام وق ام الحصص يعمالن بشكل ت ال خالل الع محا باالمتث تمر 2013س ة الصارمة يجب أن تس ى أن المراقب ، وعل

  لضمان االمتثال بأھداف بروتوكول مونتريال. 

  الخالصة

ألمانة علماً بأن األنشطة في قطاع الخدمة تشھد تطوراً بتعاون وثيق مع أصحاب المصلحة. إن نظام أخذت ا  -12 
ام وسيسمحان  ي أوروغواي يعمالن بشكل ت ق بالواردات/الصادرات ف ا يتعل ي م نح الحصص ف راخيص وم نح الت م

ول، كم ه في البروتوك ة المنصوص علي أن مستوى بتخفيض االستھالك بما يتماشى مع جدول اإلزال اً ب ا وأخذت علم
 10يقل عن ھدف التخفيض المحدد بـ  2013 المبلغ عنه للعام الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك أوروغواي للمواد 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، إن تعزيز مراكز التدريب في المئة في بروتوكول مونتريال. كما أبلغ عنه 
ة من خالل توفير المع تدامة الطويل د سيضمن االس دات واألدوات ومواد التدريب فضالً عن تدريب خبراء تقنيي التبري

  لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  التوصية

ة توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن   -13 تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحل
ة الشمولية األولى من خطة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أوروغواي، كما توصي أيضاً بالموافق

ن  ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الرابع ى الش ة عل واي، خط ة ألوروغ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إدارة إزال
  زائد تكاليف الدعم ذات الصلة بھا بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه: 2015نفيذ الشريحة والخطة المقابلة لت

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 ريحة الرابعة)األولى، الش

دة   20,0001,500 م المتح امج األم برن
  )اإلنمائي (اليوئنديبي

  

----------- 


