
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

 

EP األمم المتحدة
  برنامج 

  األمم المتحدة
 للبيئة

Distr. 
GENERAL 
 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/32 
15 April 2015 
 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

  

  التنفيـذية للصندوق المتعدد األطرافاللجنـة 
  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 

  والسبعوناالجتمــــــاع الرابع 
 2015مايو/ أيار  22 -18مونتريال، 

 
 
 

 غويانامقترح مشروع: 
 

  
  مقترح المشروع التالي:  بشأنمانة األ ةتعليقات وتوصيمن ھذه الوثيقة  تتألف

 
  اإلزالة

  
 المرحلة األولىية الھيدروكلوروفلوروكربون لموادا خطة إدارة إزالة) ،

 )الشريحة الثانية
  اليونيب/ اليوئنديبي             

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/32 
 
 

2 
 

  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 غويانا

 تدابير الرقابة االجتماع الذي ووفق عليه  الوكالة  (أوال) عنوان المشروع 

خطة إدارة إزالة المواد 
روكلوروفلوروكربونية (المرحلة الھيد

 األولى)

 2015في المائة بحلول عام  10  الثالث والستون اليوئنديبي/ اليونيب (الوكالة الرئيسية)

 
طن من قدرات استنفاد (  0.96 2013  السنة:(المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 األوزون)
 

 2013  السنة:األوزون) داعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفا(ثالثا) أحدث البيانات القط
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
  إجمالي   االستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124كربون الھيدروكلوروفلورو
           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.96   0.96      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

 األوزون) د(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفا

 1.80 عة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجم 1.80 2010-2009خط األساس لفترة 

 األوزون) ستنفاداالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات ا

 1.62 :المتبقي 0.18 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2015 2014 (خامسا) خطة األعمال

 0.0 0.0   األوزون) استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   اليونيب
 7,910 7,910 )التمويل (دوالر أمريكي

 

  المجموع 2015 2014 2013 20112012 (سادسا) بيانات المشروع
 ال ينطبق 1.62 1.80 1.80 ال ينطبق ال ينطبق   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

 طبقال ين 1.62 1.80 1.80 ال ينطبق ال ينطبق  األوزون) استنفادالحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 

تكاليف  اليوئنديبي التمويل عليه (بالدوالر األمريكي)
  المشروع

48,00000 0 0 48,000 

 4,320 0 0 4,32000  تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيب
  المشروع

11,00000 0 7,000 18,000 

 2,340 910 0 1,43000  تكاليف الدعم
لدوالر التمويل الذى وافقت عليه اللجنة التنفيذية (با

 األمريكي)
تكاليف 
  المشروع

59,00000 0 0 59,000 

 5,750 0 0 5,75000  تكاليف الدعم
المطلوب الموافقة عليھا فى ھذا  األموالإجمالي 
  دوالر أمريكي)بال( اإلجتماع

تكاليف 
  المشروع

000 0 7,000 7,000 

 910 910 0 000  تكاليف الدعم
 

 يةموافقة شمول األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

 
نيابة عن حكومة غويانا، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لالجتماع الرابع والسبعين لتمويل  .1

 7,000الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 
دوالرات أمريكية لليونيب فقط. ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا  910عم الوكالة بمبلغ دوالر أمريكي زائدا تكاليف د

 .2015عن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة لعام 

 تقرير عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

رات استنفاد األوزون من طن بقد 0.8أبلغت حكومة غويانا عن استھالك تقديري يبلغ  .2
 .2014-2010استھالك ھذه المادة في  1. ويتضمن الجدول 2014الھيدروكلوروفلوروكربون في 

  )2014 – 2010للفترة  7في غويانا (بيانات المادة  22-: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.0 14.5 17.42 24.69 43.90  42.8 باألطنان المترية
 1.8 0.80 0.96 1.36 2.41 2.4 باألطنان بقدرات استنفاد األوزون

 بيانات أولية قدمتھا حكومة غويانا. *

  

طن بقدرات استنفاد األوزون  0.96والبالغ  2013وكان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في غويانا في  .3
طن  0.97كانت تستند الى تقديرات خط األساس البالغة  2013ن خط األساس بالنظر الى أن حصة عام يقل بكثير ع

فصاعدا  2012بقدرات استنفاد األوزون. ويعزى االنخفاض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ابتداء من عام 
ن، والحظر الذي فرض على الى تنفيذ الرقابة على الحصص الخاصة بالواردات من الھيدروكلوروفلوروكربو

، وتدريب فنيي التبريد على الممارسات 2010الواردات من المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون منذ 
 الجيدة وأنشطة التوعية.

 نقرير تنفيذ البرنامج القطري

بموجب  2013وأبلغت حكومة غويانا عن بيانات االستھالك القطاعي للھيدروكلوروفلوروكربون عن عام  .4
. وسوف يقدم تقرير بيانات البرنامج 7تقرير تنفيذ البرنامج القطري وھو ما يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 

 .2015في األول من مايو/ أيار  2014القطري لعام 

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

 ار المؤسسي والقانونياإلط

سنت حكومة غويانا قواعد لدعم تنفيذ نظام التراخيص والحصص. ويغطي نظام التراخيص كالمن المواد  .5
إلدراج  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على ھذه المواد. وعدلت الحكومة معايير التوسيم في 

ا مناقشة وضع المعايير الوطنية لمناولة ونقل وتخزين غازات التبريد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويجري حالي
القابلة لالشتعال مع المكتب الوطني للمعايير ويتوقع أن يتم إعدادھا بالكامل خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

يال في المناھج الدراسية لتدريب رجال الجمارك. وأدرج مكون بشأن القضايا الخاصة ببروتوكول مونتر .6
من موظفي الجمارك بشأن نظام التراخيص، والرقابة على واردات  30ونظمت حلقتا عمل لعدد 
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الھيدروكلوروفلوروكربون، واستخدام أجھزة التعرف على غازات التبريد. وقدمت عشرة أجھزة من ھذا النوع إلدارة 
 ردات من المواد المستنفدة لألوزون في موانىء مختلفة.الجمارك للمساعدة في رصد الوا

 قطاع خدمة التبريد

يجري إضفاء الطابع المؤسسي على تدريب فنيي التبريد وتكييف الھواء. وإدرج مكون يتعلق بخدمة وتركيب  .7
التدريب أجھزة التبريد وتكييف الھواء في المناھج الدراسية للتدريب في مركزين من مراكز التدريب مما سيوفر 

 المستمر للفنيين. ووضعت ثالثة نماذج تدريبية لدعم عملية تطبيق معيار الكاريبي للتأھيل المھني.

من الفنيين بشأن ممارسات الخدمة الجيدة للتبريد، والمناولة  99وأجريت ثماني حلقات عمل تدريبية لعدد  .8
فنيا على تطبيق غازات  34يضا التدريب لعدد المأمونة لغازات التبريد الطبيعية وإعادة تھيئة المعدات وأجرى أ

التبريد والتكنولوجيات البديلة بالعمل مع العناصر المكثفة والقائمة بعمليات التحويل، واإلنتقال إلى الھيدروكربونات. 
وجرى شراء المعدات وأدوات الخدمة وسوف توزع على مراكز التدريب وبعض الفنيين المختارين. ويجري العمل 

 رابطة لفنيي التبريد وتكييف الھواء، ومنح شھادات االعتماد للفنيين.إلنشاء 

 رصد وتنسيق المشروع 

أجرت وحدة األوزون الوطنية عمليات رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  .9
دت التقارير المرحلية وقدمت ورصد التقدم المحرز من خالل الزيارات الميدانية وعمليات التفتيش وجمع البيانات وأع

 للوكاالت المنفذة.

 مستوى صرف األموال

 48,000دوالر أمريكي كان قد ووفق عليه حتى اآلن ( 59,000من مبلغ  2015صرف حتى فبراير/ شباط  .10
دوالر أمريكي  48,000دوالرا أمريكيا ( 56,680دوالر أمريكي لليونيب) مبلغ  11,000دوالر أمريكي لليوئنديبي و

في  (لليونيب) دوالرا أمريكيا 2,320دوالرا أمريكيا لليونيب). وسيصرف المبلغ الباقي وقدره  8,680وئنديبي وللي
2015. 

 خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 7,000سوف يستخدم مبلغ سيركز ھدف الشريحة الثانية على تعزيز تدريب الفنيين في المؤسسات التقنية. و .11
دوالر أمريكي المخصص للشريحة الثانية في وضع وتنفيذ نموذج للتدريب للمكونات الكھربائية والمھنية بموجب 
معيار الكاريبي للتأھيل المھني. وستقدم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل 

 االجتماع الخامس والسبعين.

 تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

 تقرير عن االستھالك

طن  0.96( 2013من بروتوكول مونتريال لعام  7استنادا الى بيانات االستھالك المبلغة بموجب المادة  .12
طن بقدرات استنفاد األوزون)، كانت غويانا في حالة  0.80( 2014بقدرات استنفاد األوزون) والبيانات األولية لعام 

 طن بقدرات استنفاد األوزون). 1.8ثال لالستھالك األقصى المسموح به فى  االتفاق لكال العامين (امت
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 نظام التراخيص والحصص العامل

ي عامل للتراخيص والحصص الخاصة تقلى تأكيد من الحكومة بإقامة نظام وطن 17/63إعماال للمقرر  .13
بالواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. 

طن بقدرات استنفاد األوزون وفقا لالتفاق مع اللجنة  1.62بمقدار  2015وحددت حصة الواردات من ھذه المادة لعام 
لسنوات التالية، ستعتمد الحصص السنوية على المستويات المسموح بھا بمقتضى بروتوكول التنفيذية. وبالنسبة ل

 مونتريال.

 مسألة تتعلق بإعادة التھيئة الستخدام الھيدروكربونات

أثارت األمانة القلق المتعلق بمسألة األمان ذات الصلة بإعادة التھيئة المحتملة لمعدات التبريد وتكييف الھواء  .14
ھيدروكربونات حيث كانت ھذه المسألة محور تركيز برنامج التدريب الذي أجرى للفنيين. ونظرا ألن الستخدام ال

القواعد والمعايير الخاصة باالستخدام المأمون لغازات التبريد القابلة لالشتعال لم توضع بعد في البلد، ولم يوضع 
ويل المأمون وخدمة ورصد المعدات المعتمدة على الھيدروكربونات بعد ذلك، حثت اإلطار المؤسسي الذي يضمن التح

األمانة الحكومة على إسناد األولوية لوضع المعايير وإشارت الى ضرورة أن تركز األنشطة في قطاع الخدمة على 
ت التبريد المستردة، تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة، والمناولة المأمونة لغازات التبريد، واحتواء غازا

واسترجاعھا وإعادة تدويرھا وإعادة استخدامھا بدال من إعادة التھيئة وذلك حسب إرشادات اللجنة التنفيذية في 
. وأبلغ اليونيب األمانة بأن الحكومة لمست زيادة اھتمام صناعة التبريد وتكييف الھواء 34/73و 41/72المقررين 

الحكومة أن التدريب االستھاللي على استخدام ھذه التكنولوجيا البديلة سيمثل إجراءا بھذه التكنولوجيا الجديدة. وترى 
مؤقتا للتخفيف من أي مخاطر محتملة بفرضھا استخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال في عدم وجود السياسات 

المتعلقة بالسالمة وال تشجع  الالزمة بشأن المناولة المأمونة لغازات التبريد وتخزينھا. وتدرك الحكومة المخاطر
الصناعة على االضطالع بعمليات التحويل ھذه. وتجري في الوقت الحاضر مناقشات مع المكتب الوطني للمعايير 
بشأن وضع معيار وطني لمناولة غازات التبريد ونقلھا وتخزينھا بصورة مأمونة، ويتوقع أن ينفذ بشكل كامل خالل 

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لعمليات التھيئة المحتملة التي قد تتم  المرحلة الثانية من خطة إدارة
في غويانا، أضافت األمانة شرطا في التوصية بأنه إذا قررت غويانا المضي في عمليات إعادة التھيئة وما يرتبط بھا 

ء، فإن عليھا أن تتحمل جميع المسؤوليات من خدمة المواد القابلة لالشتعال والسامة ألجھزة التبريد وتكييف الھوا
 17/72 والمخاطر المرتبطة بذلك على أن يتم ذلك فقط من خالل المعايير والبروتوكوالت المعنية وفقا للمقرر

 34/73والمقرر 

 تعديل االتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الھيدروكلوروفلوروكربونية ،طلبت اللجنة طة إدارة إزالة المواد لدى الموافقة على المرحلة األولى من خ .15
ألف (األھداف والتمويل) في االتفاق باألرقام المتعلقة بالحد  - 2، تحديث التذييل ضمن جملة أمورالتنفيذية من األمانة، 

). واستنادا 63(د)/33رر األقصى لالستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالمستويات الناشئة عن ذلك (المق
طن بقدرات استنفاد األوزون حسب على أساس استخدام  1.8الى خط األساس المحدد للھيدروكلوروفلوروكربون (

 2009طن بقدرات استنفاد األوزون بلغت عن عامي  2.4طن بقدرات استنفاد األوزون و 1.1االستھالك الفعلي البالغ 
ن بروتوكول مونتريال)، جرى تحديث الفقرة ذات الصلة في االتفاق م 7على التوالي بموجب المادة  2010و

لبيان أن االتفاق المنقح يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع الثالث  16وأدرجت فقرة جديدة ھي الفقرة 
ى التمويل الموافق والستين على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة. ولن يؤثر تعديل خط األساس في مستو

 عليه لغويانا. وسيرفق االتفاق الكامل بالتقارير النھائي لالجتماع الرابع والسبعين.

 الخالصة
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أنشىء نظام عامل لمنح تراخيص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون ودخل نطاق التشغيل. ونفذ منذ  .16
كربون وكان البلد في حالة امتثال ألھداف حظر فرض على المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلورو 2010عام 

عن الھدف المحدد في االتفاق.  2015. وتقل الحصة عام 2014و 2013الرقابة في بروتوكول مونتريال في عامي 
وأدى التدريب على رصد الواردات من المواد المستفدة لألوزون وتوفير أجھزة التعرف على غازات التبريد الي 

مارك بالرقابة األفضل على التجارة بالمواد المستنفدة لألوزون. وأدرج تدريب فنيي تيسر اضطالع موظفي الج
الخدمة في المنھج الدراسي لمركزين للتدريب لتعزيز عملية تنمية القدرات لتمكين فنيي الخدمة من معالجة القضايا 

يد وإعادة استخدامھا واحتوائھا، ذات الصلة. وأجرى التدريب للفنيين على الممارسات الجيدة واسترجاع غازات التبر
والمناولة المأمونة للھيدروكربونات ،وخدمة المعدات العاملة بالتكنولوجيات الجديدة. ونظرا لما تحقق من تقدم في 

في المائة،  90تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومعدل صرف األموال البالغ ما يقرب من 
 لموافقة على تمويل الشريحة الثانية. توصي األمانة با

 التوصية

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي: .17

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  )أ (
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغويانا؛

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1والتذييلين  1تحديثا للفقرة أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق أجرت  )ب (
حكومة غويانا واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد للھيدروكلوروفلوروكربون 

أضيفت لبيان أن االتفاق المحدث يحل نطاق ذلك الذي تم  16لالمتثال، وأن فقرة جديدة ھي الفقرة 
 الث والستين على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة؛التوصل إليه خالل االجتماع الث

أن تالحظ أيضا أن نقطة البداية المنقحة للخفض التجميعي المستدام الستھالك  )ج (
طن بقدرات استنفاد األوزون حسبت باستخدام االستھالك  1.8الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ 

طن بقدرات استنفاد األوزون أبلغت عن  2.4وطن بقدرات استنفاد األوزون  1.1الفعلي البالغ 
 من بروتوكول مونتريال؛ 7على التوالي بموجب المادة  2020و 2009عامي 

أن تطلب من حكومة غويانا واليونيب واليوئنديبي تقديم تقرير استكمال المشروع لالجتماع الثاني  )د (
 .2017للجنة التنفيذية في عام 

ة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافق .18
بمستوى التمويل المبين في  2015إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغويانا، وخط تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 

ا من خدمة لغازات التبريد الجدول الوارد أدناه وأنه إذا قررت غويانا أن تمضي في عمليات إعادة التھيئة وما يرتبط بھ
القابلة لالشتعال والسامة ألجھزة التبريد وتكييف الھواء التي صممت في األصل للمواد غير القابلة لالشتعال، فإن 

 عليھا أن تتحمل جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك وأن ينفذ ذلك فقط وفقا للمعاييروالبروتوكوالت المعنية.

يل المشروع تمو  عنوان المشروع 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ا)
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيب 910 7,000
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 المرفق األول

 
  نص يجب إدماجه في االتفاق بين حكومة غويانا

  جنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافوالل
 بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة غويانا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في   -1

من  1.62ف ("المواد") الى كمية ثابتة قدرھا أل-1االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015يناير/ كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

  مونتريال.
 

ثلث أن ھذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق المعقود بين حكومة غويانا واللجنة التنفيذية في االجتماع ال  -16
  والستين للجنةالتنفيذية.

 
 ألف: المواد-1التذييل 

 

 المجموعة المرفق المادة
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك (بأطنان قدرات استنفاد 

 األوزون)
 1.80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 *ألف: األھداف والتمويل-2التذييل 

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1ـ1
 غير متوفر 1.62 1.80 1.80 غير متوفر غير متوفر المجموعة األولى (أطنان بقدرات استنفاد األوزون)

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  2 ـ 1
 غير متوفر 1.62 1.80 1.80 غير متوفر غير متوفر د األوزون)جيم، المجموعة األولى (أطنان بقدرات استنفا

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دوالر  1 ـ 2
 18,000  7,000   11,000 أمريكي)

 2,340  910   1,430 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) 2 ـ 2
 48,000     48,000 متفق عليه لليونيب ( بالدوالر  أمريكي)مجموع التمويل ال 3 ـ 2
 4,320     4,320 تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي) 4 ـ 2
 66,000  7,000   59,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1 ـ 3
 6,660  910   5,750 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2 ـ 3
 72,660  7,910   64,750 لي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي)إجما 3 ـ 3
 0.18 المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1 ـ1ـ 4
 0 عات سابقة موافق عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشرو 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2 ـ1ـ 4
 1.62 (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3 ـ1ـ 4
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