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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  باراغواي
  مقياس التحكم  االجتماع الذي اعتمد فيه  الوكالة  عنوان المشروع  )أوال(

  اليونيب،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  ة)ي(رئيس

  2020% بحلول عام 35  الثالث والستين

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  16.46   2013السنة:   (المرفق جيم الفئة األولى) 7أحدث بيانات المادة   )ثانيا(

 

  2014  السنة:  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ) ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  والتسيرواإل  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  0.1      0.1    123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

  0.2    0.2      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 4.1        4.1  

            ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

  17.6    17.6      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 19.31  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 18.0  : 2010-2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  13.03  المتبقي: 6.28  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015  خطة األعمال ) خامسا(

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

  المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد 

  

1.3 0.00.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

 141,362 0.0 0.0 0.0 0.00.0 141,362  التمويل (دوالر أمريكي)

 اليونيب
  1.2     0.6 1.8 

  136,165     71,190 207,355 

 

  المجموع 2020  2015-2019 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع ) سادسا(

  ال يوجد 11.7 16.1 18.0  18.0  ال يوجد  ال يوجد  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

 ال يوجد 11.67  16.16 17.95 17.95  ال يوجد  ال يوجد

تكاليف المشروع المطلوبة 
 من حيث المبدأ (دوالر

  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

تكاليف 
  المشروع

168,500    131,500  300,000 

 22,500  9,862    12,638  تكاليف الدعم

 اليونيب

تكاليف 
  المشروع

146,500    120,500  63,000 330,000 

 42.900 8.190 15.665 3,458 19.045  تكاليف الدعم

 اللجنة التنفيذيةالتمويل الذي اعتمدته 
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

315,000  0  0 0 0.0 0.0 315,000  

  31,683 0.0 0.0  0 0 0 31,683  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

    252,000  252,000 

 25,527  25,527       تكاليف الدعم

  الموافقة الشمولية  األمانة:توصيات 
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 وصف المشروع

طلبا للحصول  الرابع والسبعينالوكالة المنفذة، إلى االجتماع بصفته  قدم اليونيبنيابة عن حكومة باراغواي،   -1
بتكلفة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،على التمويل للشريحة الثانية من المرحلة األولى من 

، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 120,500، تتألف من دوالر أمريكي 277,527إجمالية قدرھا 
 9,862 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 131,500و، دوالر أمريكي لليونيب 15,665بقيمة 
عن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ  امرحلي اتقرير الطلبمل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويش أمريكي دوالر

 .2019- 2015لفترة الشريحة ل

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  16,46استھالك عن حكومة باراغواي  أبلغت     -2
 وھو، 2014استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  17,84واستھالك  2013في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد  استھالك 1الجدول  ويوضحاستنفاد األوزون.  من قدراتطن  18,00 وقدرهأقل من االستھالك المسموح به 
 .2014-2010 الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة

  )2014-72010للفترة  7بيانات المادة في باراغواي ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
   طن متري

 296.0 320.16 278.37 506.61 267.77 352.74 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 15.9 2.77 10.36 5.18 4.54 8.54 123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 7.0 0 4.92 13.52 1.67 3.79 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.5 1.50 5.38 0.00 7.50 1.00 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 20.4 0 3.76 16.38 17.47 17.60 ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 339.8 324.43 302.79 541.69 298.95 383.67 المجموع الفرعي (طن متري)
 **12.7 37.10 22.54 29.54 15.72 13.72 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة * ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

    استنفاد األوزون من قدراتطن 
 16.3 17.61 15.31 27.87 14.72 19.40 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.2 0.06 0.20 0.10 0.09 0.17 123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1 0 0.11 0.30 0.04 0.08 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1 0.17 0.60 0.00 0.83 0.11 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1.3 0 0.24 1.06 1.14 1.14 ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 18.0 17.84 16.46 29.33 16.82 20.9 المجموع الفرعي (طن متري)
 **1.4 4.08 2.48 3.25 1.73 1.51 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة * ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  امج القطري.ن* تقرير تنفيذ البر
 2009و  2007ستخدام بين عامي اال** متوسط 

ن والتي اتخذھا المستورد المؤن إلى 2014في عام  22 الھيدروكلوروفلوروكربونالزيادة في استھالك  تعزى     -3
. وتتوقع الحكومة أن تطبيق نظام 2015المعدات بعد عام  لصيانة مخزون كافٍ  المتالكن ون النھائيووالمستخدم

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على عدة أنواع من المعدات  استيرادالترخيص، والتدابير المتخذة لحظر 
طة المخطط لھا في إطار الشريحة الثانية من الخطة سيؤدي إلى تخفيضات مطردة في الطلب على واألنش

 .22الھيدروكلوروفلوروكربون 

في عام  سابقا الواردة في البوليوالت المخلوطة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون زيادة واردات وتعزى        -4
توافر ھذه المادة في المستقبل. ومن المتوقع أن مؤنا تحسبا لعدم  ناالبولي يوريث إلى امتالك قطاع تصنيع رغوة 2014

 القائمة علىالبوليوالت تتخلص من أخرى في المنطقة  وبلدانفي البرازيل  ألن شركات النظمواردات التنخفض 
  .ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
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 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

 تقرير تنفيذ إطارفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات قطاع استھالك  عن أبلغت حكومة باراغواي        -5
البرنامج  قدم أيضا تقرير تنفيذو. 7وھو يتسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2013 البرنامج القطري لعام

 .2014 القطري لعام

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الخطة

 ياإلطار القانون

، 2008منذ عام  المعمول به، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنظام تراخيص استيراد وتصدير تم تعديل      -6
ونظمت بين الحكومة واللجنة التنفيذية.  المبرم تفاقالالحد األقصى لالستھالك المسموح به وفقا ل إلى كي يمتثلل

نظام  وأنشأت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةراخيص باراغواي إجراءات إصدار تفي األمانة العامة للبيئة 
  الترخيص اإللكتروني.

الھواء القائمة على  أجھز تكييفعلى واردات  اتدريجي احكومة باراغواي حظر فرضتوباإلضافة إلى ذلك،       -7
صل إلى التي تللوحدات  2015 /آذارمارس 1على النحو التالي: ابتداء من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وحدة حرارية  60,000صل إلى التي تللوحدات  2015 ه/حزيرانيوني 1و ،1وحدة حرارية بريطانية 24,000
 .بريطانية وحدة حرارية 60,000 األعلى منللوحدات  2015 /أيلولسبتمبر 1بريطانية، و

 ة خاصةجمركي قوانين سنكية من أجل نظام التعرفة الجمر لتعديلاتفاق مع السلطات المعنية تم التوصل إلى         -8
لتصنيف المعدات والقانون الجمركي  المعدلة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قوانينلمبردات المخلوطة. وأدخلت ل

 مثلنفاذ أيضا (اإلنفذت أنشطة و. اإللكتروني على اإلنترنتفي النظام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على 
 ).بانتظام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن شحنات  باراغوايفي األمانة العامة للبيئة من  ةالبيئي وتحقق مفتش

التبريد  غازات، التعامل مع مثل(أيضا  القائمة الفنيةمعايير ال العديد منوحدة األوزون الوطنية  وطورت      -9
جديدة (مثل تخفيض إلنشاء نظما  الفنيةالمساعدة قدمت ) وأو بدونھا األمونيابوالمعدات التجارية، والنظم الصناعية 

وتركيب أجھزة التبريد وتكييف الھواء العالمي انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون وغازات االحتباس الحراري 
معدات ل اتالھيدروكربونالتعديل التحديثي ب بشأنمعيار تقني العام حول التشاور  وجاريفي المباني).  ةالمركزي

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةو المواد الكلوروفلوروكربونيةالتبريد القائمة على 

اللوائح  الجمارك تدريبا علىمن ضباط  342بط إنفاذ القانون البيئي واتلقى مائة وخمسة وخمسون ضو     -10
المواد في  المشروع غير اإلتجار ومنع، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةب المتعلقةجديدة ال

 والمعدات القائمة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتحقق من واردات ا، ومنھجيات الھيدروكلوروفلوروكربونية
على  اشركات التعامل مع شحنات المواد المستنفدة لألوزون تدريبشركة من  15. وباإلضافة إلى ذلك، تلقت يھاعل

وحدات  وتتوافر. القائمة عليھاالمعدات و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتسجيل واردات  القوانين الجمركية
 .على اإلنترنت ذوي الصلة للعاملينعن تحديد المبردات  ونشرات وكتيبات تدريبية

 رغوةال تصنيعقطاع 

امج األمم برنويخطط من األرجنتين والبرازيل وشيلي.  سابقا البوليوالت المخلوطة علىباراغواي تحصل         -11
الوارد في  ب141 الھيدروكلوروفلوروكربونمزيد من إزالة الو لتخفيضالمتحدة اإلنمائي إلعداد خطة عمل 

 .سابقا البوليوالت المستوردة المخلوطة

                                                 
  ھي كمية الطاقة الالزمة لتبريد أو لتدفئة رطل من المياه بدرجة فھرنھيت واحدة. وحدة حرارية بريطانية   1
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 قطاع خدمات التبريد

 برامج المساعدة الفنية والحوافز للتبريد

دارة اإلو للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجديدة الاللوائح  علىفني تبريد  370تم تدريب عشرون مدربا و       -12
ومعدات االسترداد وإعادة التدوير؛ والنقل  الصيانةاالستخدام السليم ألدوات و ،التبريد مع غازاتوالتعامل اآلمن بيئيا 

ت اتفاق مع األمانة التدريب من خالل معاھد التدريب المھني التي وقع وقدم. لبقية غازات التبريدوالتخزين اآلمن 
تلقى مائة وستة و. للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلزالة التامةباراغواي كجزء من خطة في العامة للبيئة 

من خالل ثالث مؤسسات  الھيدروكربونات تكنولوجيابمعدات التبريد ل التعديل التحديثيعلى  ا تدريبان فنيووثمان
  .الفنيلتدريب ل

مائتين  اعتمادتم و. الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد  ر الشھادات أثناء تنفيذ خطةإصدابدأ        -13
 شركات "إدارة المبردات المستخدمة في أنظمة التبريد وتكييف الھواء" من قبل غرفة معيار في إطار اوعشرة فني

معتمدين التم إعداد قاعدة بيانات للفنيين و .التبريد وتكييف الھواء أو من قبل المعھد الوطني للتكنولوجيا والمعايير
 في أي مكان أو بلدية.المعتمدين الفنيين من التعرف على ن ون النھائيوالمستخدم وسيتمكنونشرھا. 

 االسترداد وإعادة التدوير

تم تنظيم عدة اجتماعات مع و. وتعيد تدويرھا الھيدروكلوروفلوروكربونيةاد الموأھم الشركات تسترد      -14
المواد المستوردين والجمعيات النقابية لالتفاق على الترتيبات اللوجستية السترداد وإعادة تدوير غازات 

جيدة الخدمة الوأجرى معھد التدريب المھني دورات عن ممارسات  ،على نطاق أوسع الھيدروكلوروفلوروكربونية
  تدوير باألدوات والمعدات التي يقدمھا المشروع.السترداد وإعادة اال لتوضيح

 الصيانة وورشحوافز للفنيين 

أربعة معاھد للتدريب المھني لتسھيل التدريب على أربع مجموعات من المعدات واألدوات الالزمة تم توزيع       -15
لمعدات القائمة على ل والتعديل التحديثي بتكنولوجيا الھيدروكربوناتعلى ممارسات الخدمة الجيدة في مجال التبريد 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

 المستھلك وإرشاد ةالعام التوعية

اإلنجازات و: استنفاد طبقة األوزون وتأثيره على صحة اإلنسان والبيئة؛ ننشر المواد المطبوعة عتم      -16
غازات و ،ممارسات الخدمة الجيدة والتعديل التحديثيو ،تريال على المستوى القطريالرئيسية لتنفيذ بروتوكول مون

 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد البديلة للمواد 

 تنفيذ ورصد المشروع 

المواد  في إطار خطة إدارة إزالة تنسيق وإدارة المشروع تشرف وحدة األوزون الوطنية على   -17
تحليل والمسؤولة عن إعداد خطط التشغيل والمشتريات السنوية؛ ال ھي دارةاإلوحدة و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

على الصعيدين الوطني  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد بدائل  بشأناتجاھات السوق  عنوإبالغ الجھات المعنية 
وامتثال البلد  روفلوروكربونيةالھيدروكلوالمواد  خطة إدارة إزالة نشطة لرصد نتائج األتصميم وتنفيذ ووالدولي؛ 

  مفصلة لالستخدام الداخلي. ةدوريمرحلية لتزامات بروتوكول مونتريال؛ وإعداد تقارير ال

 مستوى صرف األموال

دوالر  104,434في المائة) ( 57دوالر أمريكي ( 180,912 م صرفت ،2015 /نيسانأبريل كما ورد في     -18
 315,000) من المبلغ المعتمد وقدره لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمريكيدوالر  76,478لليونيب، و أمريكي
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لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) حتى  دوالر أمريكي 168,500لليونيب، و دوالر أمريكي 146,500( دوالر أمريكي
 .2016و  2015 يفي عام دوالر أمريكي 134,088 رصيد قدرهاآلن، وسيتم صرف 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  خطة إدارة إزالة حة الثانية من خطة تنفيذ الشري

 :الممولة شريحة الثانية من الخطةالحكومة باراغواي األنشطة التالية خالل ستنفذ         -19

وائح تقييد واردات ول ،تنفيذ وتعديل نظام الحصص ):دوالر أمريكي 0.00اليونيب) (اإلطار التنظيمي (  ) أ(
 لتوصيف طفايات الحريق،وضع معيار لوضع و ،الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  القائمة علىالمعدات 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد على  ةلقائمسابقا البوليوالت المخلوطة لوتحديد أفضل البدائل المتاحة 
 )؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

مفتشي من  60تدريب  :دوالر أمريكي) 27,000(اليونيب) ( قانونيالغير  اإلتجارستيراد ومنع االابط وضو  ) ب(
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  على السيطرة علىالجمارك ضباط في األمانة العامة للبيئة والبيئة 

التعاون المشترك بين و ،الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  سابقا التي تحتوي على البوليوالت المخلوطةو
عشوائية لنقاط دخول الجمارك للتحقق من واردات الدورية ال والزياراتالمؤسسات مع مكتب الجمارك؛ 

 .اتالمعدات والغاز

 تنقيح: دوالر أمريكي) 44,000غازات التبريد (اليونيب) (وضع وتنفيذ نظام إدارة شامل في استخدام   ) ج(
المواد  لضبط استخداموضع معيار لنظام فعال و ت التبريد،غازاوتحديث المعايير الطوعية الستخدام 

المواد على تحويل النظم القائمة على  افني 120إلى  80 من تدريبو ،الھيدروكلوروفلوروكربونية
الطبيعية؛ وتنفيذ نظام إصدار  غازات التبريدوإدارة إلى الھيدروكربونات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تفاق مع وزارة العمل.باالالوطني  الصعيدعلى الشھادات لفنيي التبريد 

للمواد تقديم المساعدة الفنية والحوافز لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء والمستخدمين النھائيين و  ) د(
عن عمل تدريبية سنويا تنظيم حلقة : دوالر أمريكي) 120,500(اليونيب) ( الھيدروكلوروفلوروكربونية

المتوفرة في السوق  الھيدروكربوناتإلى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمواد القائمة على الالمعدات  تحويل
 وتسليمضافية؛ اإل االستردادنشاء واحد أو اثنين من مراكز وإبالفعل؛  االسترداددعم لمراكز وقدم ال ،الوطنية

 األدوات والمعدات والمواد للفنيين وورش الخدمة؛

حملة التوعية العامة في  دوالر أمريكي): 20,000(اليونيب) ( المستھلك إرشادعية العامة وبرنامج التو(ھـ) و
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد   اإلعالم والشبكات االجتماعية لتعزيز التكنولوجيات البديلة وسائل 

لمواد اتشجيع استخدام المعدات الخالية من لواالتفاقات مع جمعيات السوبر ماركت لتطوير الحمالت اإلعالنية 
  . الھيدروكلوروفلوروكربونية

خدمات استشارية لتنسيق وتصميم ومتابعة  :دوالر أمريكي) 40,500(اليونيب) (المشروع ورصد تنفيذ و(و) 
تفاقيات مع اال، وتنسيق االجتماعات ومتابعة الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  خطة إدارة إزالة أنشطة

  مختلف أصحاب المصلحة.
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 وتوصية األمانةتعليقات 

 تعليقاتال

 تقرير التحقق

باراغواي  تقديمعلى الرغم من و2 باراغواي لتشمل تقرير التحقق المستقل مع طلب الشريحة الحاليتم اختيار      -20
المواد يشير إلى مستوى استھالك  الذيبالفعل  2014لعام  البرنامج القطريتنفيذ ھا عن تقرير

المواد وقت صدور ھذه الوثيقة، ال يزال التحقق من استھالك  وفيالتفاق، ممتثل لال الھيدروكلوروفلوروكربونية
األموال المعتمدة في  تحويل، لن يتم 72/19لقرار ل وفقا. لذلك، اجاري 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

أن حكومة باراغواي  والتأكد مناألمانة تقرير التحقق  إال بعد استعراضإطار الشريحة الثانية إلى الوكاالت المنفذة 
  بين الحكومة واللجنة التنفيذية. المبرم تفاقااللبروتوكول مونتريال و تمتثل

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الخطة

 اإلطار القانوني

لتراخيص وحصص واردات  مطبقنظام وطني ھناك  أنب، ورد تأكيد من الحكومة 63/17لقرار ل وفقا      - 21
النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. ھذا وأن  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد صادرات و
استنفاد األوزون)  من قدراتطن  16,1( 2015لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أنشئت حصص واردات و

تشرين الثاني /في نوفمبر امستورد 17ى عل ووزعتاستنادا إلى المستوى المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال، 
لى المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول إالحقة، سوف تستند الحصة السنوية السنوات ال. وعلى مدى 2014

 مونتريال .

يتم و. اإلنترنتعلى إلكترونيا وحدة األوزون الوطنية نظام التراخيص والحصص وإدارة الجمارك تدير      -22
المخالفات،  اكتشافعند و األولية،في المنطقة الجمركية  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  جميع شحناتالتحكم في 

السنوية بموجب قرار وزاري  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد حصة  تحديديتم وبلد المنشأ.  إلى تعاد غازات التبريد
ثمانين في  وتخصصالحصص الفردية رسميا. بن ودلمستورا ويخطرباراغواي، في األمانة العامة للبيئة  تصدره

خالل السنوات الثالث  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  الذين استوردواالمائة من الحصة الوطنية للمستوردين 
  ستثنائية.االوعشرة في المائة لالحتياجات  ينعرضيالعشرة في المائة للمستوردين والماضية، 

 قطاع خدمات التبريد

في  60 تدريب أنه على الرغم من اليونيب ، أوضحالجاريةمناقشة االستدامة المستقبلية لبرامج التدريب  أثناء      -23
المناھج الدراسية في معاھد التدريب لتغطية يتم تحديث ممارسات الخدمة الجيدة وعلى المائة من الفنيين في البالد 

مزيد من التدريب. ال ونحتاجسي الذين ينھراالمغير من الفنيين  العديدھناك زال يفي المستقبل، ال  ينرسميالالفنيين 
في المائة من الموظفين ذوي الصلة ويجري تحديث المناھج الدراسية في المعھد  80في حالة الجمارك، تم تدريب و

 علىالتي تطرأ للتغيرات  نظرا مزيد من التدريبال إلىالعالي التقني للجمارك. ومع ذلك، ال تزال ھناك حاجة 
  تحديث ضباط خط المواجھة. وضرورةالمواد المستنفدة لألوزون، في غير المشروع  اإلتجارديناميات 

ھيئة المعتمدة من قبل  التصديق(ھناك نوعان من مؤسسات  إصدار الشھادات للفنيينتقدم في تم إحراز      -24
عملية الفنيين  واعتمادالمستخدمة في التبريد وتكييف الھواء.  غازات التبريد) ومعيار التعامل مع ةالوطني التصديق

                                                 
في  20، من بين أمور أخرى، عينة إرشادية من 2013طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقدم في االجتماع األول من كل سنة، ابتداء من عام   2  

المواد  إلزالة التي لديھا خطة معتمدة وأقل من ذلكطن متري  360 قدره الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد خط أساس استھالك  ذاتالمائة من البلدان 
المواد  إزالة خطة إدارة تفاقاللموافقة على ھذه العينة ألغراض التحقق من امتثال ھذا البلد من ا، لتمكين اللجنة التنفيذية الھيدروكلوروفلوروكربونية
  (ج)). 61/46لقرار ل وفقالتلك السنة ( الھيدروكلوروفلوروكربونية
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التكلفة نظرا لفقدان الدخل خالل تلك الفترة.  وھ والتصديقالتدريب  لتلقيطوعية. ويتمثل التحدي الرئيسي للفنيين 
الرئيسي ھو فرصة للحصول على مستوى أعلى من المعرفة ووضع أفضل لكسب الدخل  ھممن ناحية أخرى، حافزو

  .المرتفع

التعديل  عنمزيد من المعلومات التوفير  من اليونيب ، طلبت األمانة73/343و 72/17 ينفي سياق القرار      -25
مسؤولياتھم بالمصلحة الرئيسيين أصحاب  يبلغونأنھم  اليونيبالقابلة لالشتعال. وأوضح  لغازات التبريدالتحديثي 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد على  القائمةالتبريد وتكييف الھواء ألجھزة  بالتعديل التحديثيوالمخاطر المرتبطة 
. وفيما يتعلق بالمعايير واللوائح، المصاحبة، وكذلك تقديم الخدمات باستمرار سامةالالمبردات القابلة لالشتعال أو ب

التبريد وتكييف الھواء. التعديل التحديثي بالھيدروكربونات ألجھزة  بشأنتقني  معيار حول العامشاور التجاري 
 لمعايير ذات الصلة.لفي خدمة الصيانة، وكذلك أية تحديثات الھيدروكربونات إدارة  التصديقحاليا، يتضمن برنامج و

المواد وحدات التبريد القائمة على ل بالھيدروكربوناته تم إجراء تعديل تحديثي أنوأوضح اليونيب أيضا      -26
لتقييم لقياس ل وتخضع على سبيل التجربةلتدريب، لفي ثالثة معاھد  الموجودةثالث، ال الھيدروكلوروفلوروكربونية

عامة سيتم تحويل المعدات داخل مرافق األمانة الوأدائھا. مع األخذ بعين االعتبار نتائج ھذه التحويالت التجريبية، 
ن الذين يعملون بالتنسيق مع األمانة العامة والتحديثي الفنيالتعديل  يجريباراغواي في المستقبل. وسوف في للبيئة 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد  باراغواي من خالل اتفاقات في إطار خطةفي للبيئة 

أدخلت  التي 22لھواء القائمة على الھيدروفلوروكربون مكيفات اتدريجي على واردات الحظر الوإذ تالحظ      -27
 أجابوتحل محل ھذه النظم. التي بديلة التكنولوجيات ال عن، استفسرت األمانة 2015 /آذارمارس 1ابتداء من 
و  أ404-أ و الھيدروفلوروكربون134-الھيدروفلوروكربون أن البدائل المتاحة محليا ھيب اليونيب

أ و 417- الھيدروفلوروكربون جديدة؛ واللمعدات ل أ410و الھيدروفلوروكربون ج407- الھيدروفلوروكربون
كما ھو للتعديل التحديثي  أ600- و والھيدروكربونات 290- والھيدروكربونات ،AN-22و أ 427- الھيدروفلوروكربون

متوفرة تجاريا، ولكن لم يتم تسجيل الواردات  أ600-والھيدروكربونات  290-والھيدروكربونات .2مبين في الجدول 
 نظرا لعدم وجود قانون محدد في السجل الموحد للجمارك ميركوسور.

  

  في باراجواي الھيدروكلوروفلوروكربونيةغازات التبريد البديلة للمواد  واردات -2الجدول 

(طن متري) 2014واردات عام   (طن متري) 2013واردات عام   عاز التبريد   ل الكلي (%)المعد 

 3.9 228.79 220.22 أ134- الھيدروفلوروكربون

 64.3 18.45 11.23  أ404- الھيدروفلوروكربون

 115.2 1.70 0.79  ج407- الھيدروفلوروكربون

 712.3 4.63 0.57  أ410- الھيدروفلوروكربون

 - 7.10 0  أ417- الھيدروفلوروكربون

AN-224  0 5.65 - 

 14.3 266.32 232.92 المجموع
  

عالمي الحترار اال ذات إمكانيةبدائل ال بتعزيز باراغوايفي على الرغم من التزام األمانة العامة للبيئة       -28
                                                 

التبريد وتكييف الھواء  أجھزةالقابلة لالشتعال والسامة في  بغازات التبريدالتعديل التحديثي في بلد ما المضي قدما  قررأنه إذا بھذه القرارات  أوصت   3
ووفقا ، المصاحبةجميع المسؤوليات والمخاطر  فرض تحملك على فعل ذلت، سالمصاحبةقابلة لالشتعال وتقديم الخدمات  الغيرمواد لالمصممة أصال ل

  .فقط لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةل
4   AN-22  و  125-الھيدروفلوروكربون في المائة من 79و  أ134- الھيدروفلوروكربون في المئة من 18,25مزيج من عاز تبريد يتكون من ھو

تكون أن  المزمعمن وفي باراغواي.  وتم توزيعھافي األرجنتين  أنطونشركة غازات التبريد ھذه  صنعت. أ600- الھيدروكربونات في المائة من 2,75
 الموقع التالي:النشرة من ويمكن تحميل  22- الھيدروكلوروفلوروكربون خصائص تتوافق مع لھا

http://www.refrigerantesanton.com.ar/AN22.pdf  
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 على الھيدروكربونات تكنولوجيا القائمةلل واسع النطاق ستخداماالليس من الممكن بعد  المنخفض والموفرة للطاقة،
 290-بالھيدروكربوناتمصممة للعمل الجديدة المعدات دم توافر الوع. ھابسبب انخفاض تكلفة البدائل األخرى وتوافر

للغاية. وسيكون الھدف الرئيسي لطلب الشريحة الثانية ھو ضمان  32-الھيدروفلوروكربون البدائل مثلارتفاع أسعار و
عندما تصبح متاحة  غازات التبريد البديلة ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضالظروف المناسبة العتماد 

للمساعدة في تعديل أساسية تعتبر األنشطة المنفذة في إطار الخطة مثل التوعية وإنفاذ القانون ووبأسعار معقولة. 
ذات إمكانية بدائل الإلى  التحولضمان في غاية األھمية ل الفنيين الحاليين  واعتمادتدريب واتجاھات السوق الحالية. 

 .االحترار العالمي المنخفض

 استنتاج

 في، وأظھرت تقدما كبيرا 2014لبروتوكول مونتريال في عام  تمتثلاألمانة أن باراغواي كانت ذكرت      -29
فني تبريد ومدرب  390جمارك و ضابط 342وبط إنفاذ اض 155تدريب  وتمأنشطة إطار المرحلة األولى من الخطة. 

العديد من المعايير بما في ذلك  ووضعالوطنية في تعزيز  ، وشاركت وحدة األوزونفنيا 210واعتماد التبريد،  على
التحقق  وألنفي المائة من األموال المعتمدة.  57تم صرف أكثر من والتعامل مع التكنولوجيات البديلة. بتلك المتعلقة 
األموال المعتمدة في تحويل ال يزال جاريا، ال يمكن  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد من استھالك 

أن حكومة باراغواي  والتأكد منض األمانة تقرير التحقق ااستعر إال بعدإطار الشريحة الثانية إلى الوكاالت المنفذة 
  مع اللجنة التنفيذية. البروتوكول مونتريال واتفاقھ كانت تمتثل

 التوصية

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من ط اللجنة التنفيذية علما باأن تحبتوصي أمانة الصندوق       -30
 في باراغواي. الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد المرحلة األولى من خطة إدارة 

الشريحة الثانية من المرحلة األولى من الخطة  على الشاملةتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة و    -31
في الجدول أدناه،  ةمبينالالتمويل  عند مستويات، 2019-2015 شريحة للفترةال تنفيذالموازية لخطة اللباراغواي، و

 على أساس أن:

أجھزة القابلة لالشتعال والسامة في بغازات التبريد باراغواي المضي قدما في التعديل التحديثي  إذا قررت  ) أ(
ذلك  ستفعل، المصاحبةغير قابلة لالشتعال وتقديم الخدمات المواد لالتبريد وتكييف الھواء المصممة أصال ل

  ؛فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةو المصاحبةجميع المسؤوليات والمخاطر  تحملعلى افتراض 

األمانة تقرير  إال بعد استعراض واليونيباألموال المعتمدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تحويللن يتم و  ) ب(
لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة  تمتثلأن حكومة باراغواي كانت  والتأكد منالتحقق 

 واللجنة التنفيذية.

 
 عنوان المشروع

  تمويل المشروع
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 اليونيب 15,665 120,500

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

برنامج األمم المتحدة  9,862 131,500
 اإلنمائي

 

______  
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