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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 كمبوديا

 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 2035بحلول  %100 الحادي والستون يونيب (رئيسية) ويوئنديبي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  11.2 2014السنة:  المجموعة األولى) (المرفق جيم 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

 2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

استھالك إجمالي 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 11.2    11.2     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 15.0 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 15.0 2010-2009خط األساس: 

 األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد 

 0 المتبقي: 15.0 الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 ) خطة العملخامسا(

 2.3 1.4 0.0 0.0 0.9 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 268,750 161,250 0 0 107,500 التمويل (دوالر أمريكي)

 2.4 0.9   1.4 اد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المو يونيب

 282,500 113,000   169,500 التمويل (دوالر أمريكي)
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 -2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروعسادسا(

2029 

 المجموع 2031 2030

ود االستھالك في بروتوكول حد
 مونتريال

ال  ال ينطبق
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 0.4 0.4 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0

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

ال  ال ينطبق
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق 0.4 0.4 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0

التمويل 
الموفق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

200,000 0 0 200,000 0 0 100,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 

تكاليف 
 الدعم

15,000 0 0 15,000 0 0 7,500 0 0 11,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,750 

تكاليف  يونيب
 المشروع

150,000 0 0 100,000 0 0 150,000 0 0 100,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 50,000 950,000 

تكاليف 
 الدعم

19,500 0 0 13,000 0 0 19,500 0 0 13,000 0 0 26,000 0 0 26,000 0 0 6,500 123,500 

المبالغ المعتمدة من 
ية (دوالر اللجنة التنفيذ

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

350,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 

تكاليف 
 الدعم

34,500 0 0 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,500 

إجمالي المبالغ 
المطلوب الموافقة 

عليھا في ھذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 

 
 الشموليةللموافقة  توصية األمانة
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  وصف المشروع

ن طلبا بالنيابة عن حكومة كمبوديا، قدم يونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السادس والسبعي  -  1
دوالر  277,000لتمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية تبلغ 

دوالر أمريكي ليونيب، و  19,500دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  150,000أمريكي، تشمل 
دوالر أمريكي ليوئنديبي. ويشمل الطلب تقرير  7,500البالغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 100,000

  . 2018إلى  2016مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  11.19ستھالك يبلغ أبلغت حكومة كمبوديا عن ا  -  2
. 2015طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  11.68وقدرت استھالك يبلغ  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  . 2015-2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1ويبين الجدول 

  )2015، تقدير 7بيانات المادة  2015-2011من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا (. استھالك الكاميرون 1الجدول 

 خط األساس *2015 2014 2013 2012 2011 المادة
       طن متري

249.21183.96172.16203.01211.70388.8 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
1.142.100 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

249.21183.96172.16204.15213.87388.8 المجموع طن متري
 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

13.7110.129.4711.1711.6415.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.020.040 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

13.7110.129.4711.1911.6815 المجموع أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 * مقدره. 

  

إلى  2013و  2012أعوام  22-يرجع االتجاه إلى االنخفاض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  -  3
، كانت 2015و  2014. وفي عامي 2011إلى  2009اإلفراج عن المخزون من تلك المادة المستوردة خالل الفترة 

تعبيرا عن االحتياج الفعلي في البالد ألنھا عادت إلى  22-وكربونالزيادة الطفيفة في استھالك الھيدروكلوروفلور
بعد البيع للمبردات الثمانية الموجودة في البلد  ما لخدمة 123-الحالة المعتادة. وتم استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون

القائمة على  والقائمة على ھذه المادة. وكانت حكومة كمبوديا قد فرضت فعال قيودا على استيراد المبردات
لن  123- ، وبالتالي فإنه من المتوقع أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون2015الھيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 

أقل من تدابير  2015والمقدر لعام 2014يزيد في المستقبل. واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
  رقابة بروتوكول مونتريال لتلك األعوام. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة كمبوديا ببيانات استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ   -  4
. وسيتم تقديم تقرير البرنامج القطري 7وھو متفق والبيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2014البرنامج القطري لعام 

  . 2016في أيار/مايو  2015لعام 
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

تتم حاليا إعادة النظر في المرسوم الخاص بإدارة المواد المستنفدة لألوزون واإلعالن الوزاري للتنفيذ الفعال   -  5
اج اعتبار المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون، والھيدروكربونات، وإنفاذ نظام الترخيص القائم من أجل إدر

وغازات تبريد أخرى غير محتوية على مواد مستنفدة لألوزون. كما تقوم الحكومة أيضا بإعداد قانون جديد للبيئة، من 
ھواء. وسيسمح  شأنه أن يغطي جميع غازات التبريد ذات مواد مستنفدة لألوزون وبدونھا ومعدات تبريد وتكييف

قانون البيئة ھذا للحكومة بأن تراقب عن كثب اعتماد بدائل للمواد المستنفدة لألوزون وإحالل المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

تقوم الحكومة أيضا بإعداد معايير الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال في قطاع التبريد وتكييف الھواء،   -  6
ومعايير المنتجات العتماد تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية  ،تركيب معدات التبريد وتكييف الھواءودراسة معايير 

  احترار عالمية منخفضة. 

  موظف إنفاذ.  167مدربا وتدريب إضافي لـ  28خالل تلك الفترة، تم تدريب   -  7

  قطاع خدمة التبريد

  تم القيام باألنشطة التالية:   -  8

ما جعل العدد اإلجمالي لفنيي الخدمة مفني،  165إضافية تم فيھا تدريب عقدت خمس ورش عمل   (أ)
خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  255المدربين يصل إلى 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

إعداد خطوط توجيھية لمعايير الكفاءة وشھادات تجارب لفنيي التبريد وتكييف الھواء، والذي من   (ب)
، وتحديد تسع مدارس تأھيل مھني للمشاركة في برنامج شھادات 2016قع أن يتم بحلول عام المتو

  الفنيين؛ 

إعداد سياسة مع اإلدارة العامة للصناعة ووزارة الصناعة والصناعات اليدوية لوضع قاعدة تتطلب   (ج)
صل على شھادة من جميع ورش خدمة التبريد وتكييف الھواء أن يتواجد بھا فني واحد على األقل حا

  . 2016كشرط أساس لتجديد رخصة العمل، وليتم تنفيذھا عام 

  تم استكمال ما يلي في إطار برنامج استرداد وإعادة استخدام غاز التبريد:   -  9

توفير معدات استرداد لثمان ورش خدمة التبريد وتكييف الھواء؛ وأدوات خدمة (مثل وحدات   (أ)
  االسترداد وقطع غيار) للفنيين غير الرسميين/المستقلين للتبريد وتكييف الھواء؛ 

فني على استخدام تلك  27توفير آالت استصالح غاز التبريد لمؤسستين، بما في ذلك تدريب   (ب)
ورش الخدمة ومراكز صغيرة لالستصالح؛ وحتى اآلن قامت مراكز االستصالح  المعدات من

 22-م من الھيدروكلوروفلوروكربونغك 92.20المنشأة خالل الشرائح السابقة باسترداد حوالي 
  م تم استصالحھا؛ و غك 45.1ومنھا 

حاب ممكنة من خالل ورش عمل واجتماعات مع األطراف أص ئةتحديد خيارات إعادة تھي  (ج)
  المصلحة. 
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  أنشطة التوعية 

 3,000مشاركا، وإعداد وتوزيع  130تم إجراء عدد من أنشطة التوعية العامة شملت ورش عمل ضمت   - 10
كتيب، وتوزيع مواد (كتب واسطوانات مدمجة وغيرھا) إلى األطراف أصحاب المصلحة وورش خدمة التبريد 

  وتكييف الھواء في كمبوديا. 

  مشروعوحدة تنفيذ ورصد ال

تم إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشروع في إطار وحدة األوزون الوطنية وھي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ   - 11
  ورصد جميع األنشطة التي تتم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  مستوى صرف األموال

الر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم صرف دو 650,000، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ أذار/مارس   - 12
دوالر أمريكي ليوئنديبي). وسيتم صرف  171,773دوالر أمريكي ليونيب، و  226,209دوالر أمريكي ( 397,982
  ). 2(الجدول  2017و  2016دوالر أمريكي عامي  252,018لغ االرصيد الب

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا (دوالر  الي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالةم. تقرير 2الجدول 
  أمريكي)

 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
الموافق  المصروف الموافق عليه

عليه
الموافق  المصروف

 عليه
 المصروف

150,000150,000100,00076,209250,000226,209 يونيب
200,000127,693200,00044,080400,000171,773 يوئنديبي
350,000277,693300,000120,289650,000397,982المجموع

79.340.161.2 % نسبة الصرف
  

  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  سيتم تنفيذ األنشطة التالية:   - 13

شمل تعديل اللوائح التي تحكم نظام الترخيص والحصص؛ االنتھاء من وضع مبادرات السياسات ت  (أ)
قانون البيئة الجديد ليشمل رقابة جميع غازات التبريد ذات مواد المستنفدة لألوزون وبدونھا 

إال للفنيين  غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ وتقييد بيع غاز التبريد ومعداته، ومعايير الستخدام
الشھادات، واستكشاف إمكانية فرض حظر محتمل على تركيب معدات كبيرة قائمة  الحاصلين على

  دوالر أمريكي)؛  5,000على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) (

مسؤول جمارك وإنفاذ؛ وتنفيذ متطلبات إلزامية لتحديد وتعريف  150خمس ورش عمل لتدريب   (ب)
  دوالر أمريكي)؛  30,000يونيب) (اسطوانات الھيدروكلوروفلوروكربونية (

  دوالر أمريكي)؛  55,000فني تبريد وتكييف ھواء على الممارسات الجيدة (يونيب) ( 300تدريب   (ج)
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تنفيذ برنامج منح الشھادات لفنيي التبريد وتكييف الھواء؛ واالحتفاظ بقاعدة بيانات لفنيي التبريد    (د)
لشھادات وتعزيز إتاحة الفنيين المؤھلين للمستخدمين وتكييف الھواء المدربين والحاصلين على ا

  دوالر أمريكي)؛  8,000النھائيين (يونيب) (

شراء معدات استرداد واستصالح وأدوات خدمة؛ والقيام بأربع ورش عمل تدريبية لتشجيع أنشطة   (ھـ)
ر دوال 50,000فني (يوئنديبي) ( 350االسترداد باإلضافة إلى نشر استخدام المعدات بين 

  أمريكي)؛ 

توفير حوافر لمساندة إحالل المعدات لمستخدمين نھائيين تم انتقاؤھم وتيسير اعتماد نھج متكامل   (و)
لھذا النظام من خالل ورشتي عمل وأربع اجتماعات؛ وتحديد المستفيدين من برنامج الحوافز 

  دوالر أمريكي)؛  50,000(يوئنديبي) (

دوالر أمريكي)؛  25,000شطة لإلعالم والتعليم واالتصال (يونيب) (تنفيذ التوعية الجماھيرية؛ وأن  (ز)
  و 

أنشطة تخطيط وتنفيذ ورصد في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب)   (ح)
  دوالر أمريكي).  27,000(

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

  تقرير التحقق

و  2013ان تقرير التحقق الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام عند صدور ھذه الوثيقة، ك  - 14
، فإن األموال الموافق عليھا في إطار 72/19ما زال قيد اإلعداد. وبالتالي، وبموجب المقرر  2015و  2014

تأكد أن حكومة كمبوديا توالشريحة الثالثة لن يتم تحويلھا للوكاالت المنفذة حتى تقوم األمانة باستعراض تقرير التحقق 
  في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

دة بـ محد 2016كلوروفلوروكربونية لعام لھيدروأصدرت حكومة كمبوديا بالفعل حصص استيراد المواد ا  - 15
  . 22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 12.1طن متري ( 220

  قطاع خدمة التبريد

بالنسبة الستراتيجية ضمان استدامة برنامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة، أكد يونيب أن مناھج   - 16
العامة للجمارك والرسوم تشمل بالفعل لوائح للمواد المستنفدة لألوزون، ونظام الترخيص، ومسائل التدريب لإلدارة 

متعلقة ببروتوكول مونتريال. وبالنسبة لفنيي خدمة التبريد وتكييف الھواء، تستمر وحدة األوزون الوطنية في العمل 
  الذين لم يتم تدريبھم. عن كثب مع مدارس التأھيل المھني في تنظيم وعقد ورش عمل للفنيين 

معدات تكييف الھواء المنزلية والتجارية. وبالتالي،  ئةھييارات محدودة لتكنولوجيا إعادة تحاليا أمام كمبوديا خ  - 17
حتى تتاح خيارات غير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ھيئةتنفيذ برنامج حوافز إعادة التتم تأجيل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/21 
 

8 

عالمية منخفضة وصديقة للبيئة تجاريا في السوق المحلي. كما شرح يوئنديبي أيضا أنه فيما  وذات إمكانية احترار
يتعلق ببرنامج الحوافز للمستخدم النھائي، فإن الخطوط التوجيھية والمجال ومعايير التأھل إلحالل معدات التبريد 

ع الحائزين واألطراف أصحاب المصلحة ستتم مناقشتھا م 22-وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
وتوضع لھا اللمسات األخيرة بعد التشاور مع الحكومة. ويقوم يوئنديبي بالتشاور الوثيق مع موردي التكنولوجيا في 

  المنطقة. 

  الخالصة

بھا الحظت األمانة أن كمبوديا مستمرة في االمتثال بأھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، و  - 18
نظام فعال للترخيص والحصص، وتستمر في التقدم في تنفيذ األنشطة الموافق عليھا في إطار خطة إدارة إزالة المواد 

البدء في مبادرات سياسات تشمل رقابة المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون تم الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد 
قابل لالشتعال. مبادرات مثل متطلبات بيع غاز التبريد فقط للفنيين المعتمدين والمعايير الوطنية الستخدام غاز التبريد ال

وإنشاء مراكز الستصالح الھيدروكلوروفلوروكربون وتنفيذ برنامج منح الشھادات مما يساند أيضا استراتيجية قطاع 
  الخدمة. 

  التوصية

المرحلي بشان تنفيذ الشريحة الثانية من خطة  توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير  - 19
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة من 

، المقابلة، على مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه 2018-2016الخطة الخاصة بكمبوديا وخطة تنفيذ الشريحة 
على أساس أن األموال الموافق عليھا لن يتم تحويلھا إلى يونيب ويوئنديبي حتى تقوم األمانة باستعراض تقرير التحقق 

   أن حكومة كمبوديا ممتثلة ببروتوكول مونتريال واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. تأكدتو

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  متكاليف الدع
(دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 يونيب150,00019,500 روفلوروكبونيةوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل (أ)
 يوئنديبي250,00027,000 روفلوروكربونيةوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل (ب)

   
 

     
 


