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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 أرمينيا

 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب(المرحلة الثانية) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  2.34 2015  السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى) 7أحدث بيانات المادة  (ثانيا)

 

 2015 السنة:ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

االستخدامات   تصنيع عامل  المذيبات  التبريد
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 2.33    2.33     22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01    0.01     123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 7.83 لبداية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة ا 20107.0-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 5.6 المتبقي 2.23 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال

 1.2 0.1 0 0.5 0 0.5  زون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األو اليوئنديبي

 117,100 11,700 0 52,700 0 52,700  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.5 0.2 0 0.2 0 0.2  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 49,700 16,500 0 16,600 0 16,600  التمويل (دوالر أمريكي) 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (سادسا) بيانات المشروع

 n/a 4.55 6.30 6.30 6.30 6.30 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 [5.04]الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

[3.34] 
[4.48] 
[3.34] 

[3.92] 
[3.34] 

[3.64] 
[3.34] 

[3.36] 
[2.34] 

n/a 

(بالدوالر  التمويل المتفق عليه
 األمريكي

 129,600 21,600  0 0 0 108,000  تكاليف المشروعاليوئنديبي
 11,664 1,944  0 0 0 9,720  تكاليف الدعم

 86,400 0 0  51,400 0 35,000  تكاليف المشروع اليونيب
 11,232 0 0  6,682 0 4,550  تكاليف الدعم

 216,000 21,600 0  51,400 0 143,000 (بالدوالر األمريكي) دأالتكاليف اإلجمالية للمشروع المطلوب في المب

 22,896 1,944 0  6,682 0 14,270 (بالدوالر األمريكي) مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ

 238,896 23,544 0  58,082 0 157,270 (بالدوالر األمريكي) مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ

 

 

 ) كما ھو مبين أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (طلب التمويل:

 ظر بصورة إفراديةالناألمانة: ةتوصي

 )2016ب تمويل الشريحة األولى ((سابعا) طل

 تكاليف الدعم (بالدوالرات األمريكية) األموال المطلوبة (بالدوالرات األمريكية) الوكالة

 9,720 108,000 اليوئنديبي

 4,550 35,000 اليونيب
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  وصف المشروع
 
نيابة عن حكومة أرمينيا، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة الرئيسية لالجتماع السابع والسبعين المرحلة الثانية  .1

دوالرا أمريكيا باإلضافة لتكاليف دعم  238,896من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة تبلغ 
دوالرا أمريكيا لليوئنديبي،  11,664دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  129,600 الوكالة البالغة

دوالرا أمريكيا لليونيب على النحو الذي قدمت به في  11,232دوالرا أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  86,400و
طن من قدرات  1.02اد الھيدروكلوروفلوروكربونية . وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المو1األصل

في المائة في خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول  35استنفاد األوزون مما يسفر عن خفض بنسبة 
 .2020عام 

وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي طلبت  .2
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  108,000دوالرا أمريكيا تتألف من  157,270ي ھذا االجتماع مقدار ف

دوالرا أمريكيا  4,550دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  35,000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 9,720البالغة 
 لليونيب على النحو الذي قدمت به في األصل.

 المرحلة األولى حالة 
 
كان قد ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا خالل  .3

بتكلفة إجمالية تبلغ  2015في المائة من خط األساس بحلول عام  10االجتماع الثاني والستين لتحقيق خفض بنسبة 
 طن من قدرات استنفاد األوزون. 2.23لوكالة إلزالة دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم ا 601,838

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  2.34أبلغت حكومة أرمينيا عن استھالك قدره  .4

في المائة من خط أساس  34وھو مايعادل مايقرب من  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2015-2011استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الفترة  1ربون ويتضمن الجدول الھيدروكلوروفلوروك

  )7في أرمينيا (بيانات المادة  22-: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 
 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 المادة

 باألطنان المترية
 126.69 42.36 57.33 82.62 103.00 136.40 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 126.69 42.86 57.33 82.62 103.00 136.40 المجموع الفرعي
 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (*) ب متضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 تنفاد األوزونباألطنان من قدرات اس

 7.00 2.33 3.15 4.54 5.67 7.50 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.00 2.34 3.15 4.54 5.67 7.50 المجموع الفرعي
 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (*) ب متضمنة في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 من بروتوكول مونتريال. 7لم يبلغ عنھا بموجب المادة   *

، وھو مايعزى الى حد كبير الى 2011وكان استھالك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون يتناقص منذ  .5
ائل المواد المستنفدة (وھي منشأة لتصنيع معدات التبريد التجاري)، والترويج لبد SAGAاإلزالة المرتبطة باستھالك 

لألوزون، واسترجاع وإعادة استخدام غازات التبريد. وربما يكون للركود االقتصادي تأثير أيضا على االستھالك 
بواسطة  123-. وجرى استيراد كمية صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون2015المنخفض الذي أبلغ عنه في 

 المطار الدولي لمعدات تبريد المباني.

                                                      
 وزارة حماية الطبيعة في جمھورية أرمينيا الى اليوئنديبي واليونيب..,من  2016أغسطس/ آب  3بحسب الرسالة المؤرخة في   1
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الذي يؤكد أن البلد في حالة امتثال ألھداف  2014و 2013عن استھالك عامي  2األمانة تقرير التحققوتلقت  .6
 .2016بروتوكول مونتريال ومن ثم أفرج عن تحويل الشريحة الثالثة في مارس/ آذار 

 اإلطار السياساتي والتنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون
 
عملية إزالة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد  أنشأت حكومة أرمينيا إطارا قانونيا لدعم .7

الحصص الشاملة للواردات من المواد  N-2007/327الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضع قرار الحكومة رقم 
. وانضمت أرمينيا لالتحاد االقتصادي األوروآسيا في أكتوبر/ تشرين األول 2040المستنفدة لألوزون حتى عام 

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط وعلى المعدات 141-حظر على الھيدروكلوروفلوروكربون . وفرض2014
لتحقيق المتطلبات الملزمة الخاصة باالتحاد  2015المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في يناير/ كانون الثاني 

اعد االتحاد االقتصادي األوروآسيا إلدخال، االقتصادي األوروآسيا. وستواصل الحكومة تنسيق اإلطار القانوني مع قو
، نظاما إلدارة حركة المواد المستنفدة لألوزون في إطار إقليم االتحاد االقتصادي األوروآسيا. ضمن جملة أمور

وسيتيح النظام ألرمينيا الرقابة على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون واإلبقاء على الكمية المستوردة داخل 
 لبية االحتياجات المحلية.البلد لت

وجرى بفعالية إنفاذ نظام التراخيص والحصص بشأن الواردات والصادرات من المواد  .8
الھيدروكلوروفلوروكربونية. ونفذت إجراءات متصلة بشأن إصدار الحصص والرصد وإبالغ البيانات وفي عام 

طن من قدرات استنفاد األوزون  6.30صدرت الحصص الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار  2016
 طن متري) وفقا للجدول الزمني لإلزالة في بروتوكول مونتريال. 114.53(

 قطاع تصنيع الرغاوي
 
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  0.83طن متري ( 7.50جرى إلغاء المشروع االستثماري إلزالة  .9

 1.40طن متري ( 25.50السابقة الخلط المستوردة وب المتضمن في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في تصنيع معدات التبريد التجاري في منشأة  22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون

SAGA 3وذلك خالل االجتماع الرابع والسبعين بالنظر الى إفالس المنشأة بعد أن كانت المعدات قد سلمت. وأزيل 
 دروكلوروفلوروكربون المرتبط بھذه المنشأة.استھالك الھي

ومنذ االجتماع الرابع والسبعين، كان اليوئنديبي يستكشف مختلف الخيارات الستخدام المعدات بما في ذلك  .10
تحويل المعدات الى مشروعات مؤھلة جارية أخرى في إطار الصندوق المتعدد األطراف. وبعد محاوالت لم يكتب لھا 

على  2016دات وبغية تجنب أي تدھور فيھا، وضع اليوئنديبي ھذه المعدات في سبتمبر/ أيلول النجاح لتحويل المع
موقعه على اإلنترنت للبيع بالمزاد حسب قواعد وإجراءات اليوئنديبي. ومازالت عملية البيع جارية، وسوف تعاد 

ي تحديثا عن ھذا الموضوع خالل األموال المتحصلة من المزاد الى الصندوق المتعدد األطراف. وسيقدم اليوئنديب
 االجتماع السابع والسبعين.

                                                      
تلقي األمانة تقارير التحقق التي تؤكد أن البلد كان في حالة  ووفق على الشريحة الثالثة على أساس الفھم بأن تحويل األموال الموافق عليھا للوكاالت المنفذة ال يتم إالّ بعد  2

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/20من الوثيقة  25و 12امتثال لبروتوكول مونتريال، واالتفاق بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في الفقرتين 
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/20من الوثيقة  18الى  15الفقرات من   3
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 قطاع الخدمة
 

اعتمد كود الجمارك المنسق بالتعاون مع إدارة الجمارك لتحسين عملية التعرف على المواد  .11
موظفا من موظفي الجمارك بشأن الرقابة على  40الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأجريت حلقتا عمل تدريبيتين لعدد 

 دات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون.الوار

فنيا،  42تدريب على ممارسات الخدمة الجيدة واسترجاع غازات التبريد وإعادة استخدامھا لعدد لوقدم ا .12
 ابطة التبريد في أرمينيا.مجموعة من أدوات الخدمة على الفنيين الذين تم تدريبھم، وأربع مجموعات لر 25ووزعت 

 حالة التصرف
 

 39,000دوالر أمريكي ( 99,000من واقع المبلغ المعتمد لقطاع الخدمة البالغ  2016تم حتى أغسطس/ آب  .13
دوالر  39,000دوالرا أمريكيا ( 96,051دوالر أمريكي لليوئنديبي) صرف  60,000دوالر أمريكي لليونيب و

في المائة). وسوف يصرف المبلغ المتبقي  97أمريكي لليوئنديبي) (أي بنسبة  دوالر 57,051أمريكي من اليونيب و
 .2017دوالرا أمريكيا في  2,949وقدره 

)، صرف SAGAدوالرا أمريكيا للمشروع االستثماري ( 534,353ومن بين المبلغ الموافق عليه وقدره  .14
يكيا المرتبط بالشريحة الثالثة خالل االجتماع دوالرا أمر 31,515دوالرا أمريكيا، وألغى التمويل البالغ  458,965

دوالرا أمريكيا) من الشرائح  43,873الرابع والسبعين. وسيعاد للصندوق المتعدد األطراف الرصيد المتبقي (أي 
 .SAGAالموافق عليھا زائدا أي أموال ناشئة عن بيع المعدات التي كانت قد اشتريت لمنشأة 

 .2016األولى بحلول نھاية عام  ويتوقع استكمال تنفيذ المرحلة .15

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 االستھالك المتبقي
 

طن من  5.60يبلغ االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل في أرمينيا بعد الموافقة على المرحلة األولى مقدار  .16
 .22-وكربونقدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلور

وستؤدي األنشطة المقترحة للمرحلة الثانية الى زيادة تعزيز القدرة الوطنية على الحد من إمدادات المواد  .17
الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يعزز من ممارسات الخدمة الجيدة لخفض الطلب على المواد 

خفضة القدرة على االحترار العالمي وتحقق الھيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة، وتطبيق التكنولوجيات البديلة المن
 كفاءة استخدام الطاقة لتدعيم عملية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.

 اإلجراءات التنظيمية
 

يجري في الوقت الحاضر استعراض التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون، وبمجرد أن تتم الموفقة  .18
ين موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون والمستوردين والمصدرين من ، لتمكضمن جملة أمورعليھا سيوضع دليل، 

 االضطالع على التشريعات المنقحة، وعلى ذلك، سوف ينفذ اليونيب األنشطة التالية:

)، ووضع HSوضع نظام إلكتروني للتراخيص والحصص، وتنفيذ مدونات النظم المتجانسة (مدونة  )أ (
دوالر  12,000رات من المواد المستنفدة لألوزون (معايير للتوسيم لرصد الواردات والصاد

 أمريكي)؛
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توحيد السياسة المحلية الخاصة باستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون مع تشريعات ھذه  )ب (
دوالر  28,000المواد في االتحاد االقتصادي األوروآسيا وحلقات عمل ألصحاب المصلحة (

 أمريكي)؛

ظفي الجمارك واإلنفاذ، وتوزيع أربعة أجھزة للتعرف على غازات من مو 40عقد حلقتي عمل لعدد  )ج (
التبريد المتعددة لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع االتجار غير الشرعي وانتقال المواد المستنفدة 

 دوالر أمريكي)؛ (15,000لألوزون والمعدات المعتمدة على ھذه المواد 

 دوالر أمريكي). 20,000تقديم أربعة أجھزة للتعرف على الغازات (اليوئنديبي) ( )د (

وبغية ضمان االستدامة الطويلة األجل لتدريب موظفي الجمارك، ستدمج الدورات التدريبية في المنھج  .19
نفي الدورة التدريبية الدراسة للجامعة االقتصادية في أرمينيا. وستراعي شھادات االعتماد اإللزامية للفنيين بعد اتمام ت

 في معاھد التدريب المھني.

 قطاع الخدمة
 

 سوف تنفذ األنشطة التالية: .20

تحديث أدلة التدريب إلدراج االستخدام الطوعي للسجالت والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة  )أ (
 دوالر أمريكي)؛ 7,000لالشتعال (اليونيب) (

دمة الجيدة والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة أربع حلقات عمل تدريبية بشأن ممارسات الخ )ب (
 دوالر أمريكي)؛ 20,000فنيا (اليونيب) ( 80لالشتعال لعدد 

مجموعة من األدوات والمعدات لعدد مختار من الفنيين للتمكين من التدريب (اليوئنديبي)  25شراء  )ج (
 دوالر أمريكي)؛ 36,000(

للحام وموقف اختبار تفريغ الھواء، وتحليل الغازات تقديم معدات التدريب (مثل محطة الشحن وا )د (
 دوالر أمريكي)؛ 64,000المتعددة وأالت اإلصالح) لعدد ثالثة معاھد للتدريب المھني(اليوئنديبي) (

رصد المشروع واإلبالغ، وستقوم وحدة األوزون الوطنية بمساعدة خبير استشاري وطني بعمليات   )ھ(
الشامل المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد التنسيق واإلبالغ بشأن التقدم 

 دوالر أمريكي لليوئنديبي). 9,600دوالر أمريكي لليونيب و 4,400الھيدروكلوروفلوروكربونية (

 التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

ية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا قدرت التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثان .21
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  3.26دوالر أمريكي إلزالة  216,000بمبلغ 

ة في المائة من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون، ويتضمن الجدول التالي تفاصيل األنشط  47تمثل نحو
 وتوزيعھا:
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 : التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا (بالدوالر األمريكي)2الجدول 

 الوكالة نشاط المشروع
 التمويل (بالدوالر األمريكي)

 المجموع 2020 2019- 20172018- 2016
 السياسة والقواعد واإلنفاذ

 40,000 0 15,000 25,000 اليونيب اءات التنظيميةاإلجر
 15,000 0 12,000 3,000 اليونيب وضع أدلة التدريب وتدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ

 20,000 20,000   اليوئنديبي تقديم أجھزة التعرف على غازات التبريد (أربع مجموعات)
 ممارسات خدمة جيدةعلى التدريب الفنيين 
يب، وكتيب عن االستخدام اآلمن لغازات التبريد وضع مواد تدر

 الطبيعية
 7,000 0 2,000 5,000 اليونيب

تدريب موظفي التبريد وتكييف الھواء على الممارسات الجيدة 
 والمناولة اآلمنة لغازات التبريد الطبعية

 20,000 0 20,000 0 اليونيب

 تقديم األدوات والمعدات
 36,000 0 0 36,000 اليوئنديبي المھني معدات التدريب لمعاھد التدريب

األدوات والمعدات للممارسات الجيدة والمناولة اآلمنة لغازات 
 التبريد الطبيعية

 64,000 0 0 64,000 اليوئنديبي

 9,600 1,600 0 8,000 اليوئنديبي خبير وطني السترجاع غازات التبريد واإلبالغ
 إدارة المشروع ورصده
 4,400 0 2,400 2,000 اليونيب ن المشروعالرصد واإلبالغ بشأ

 216,000 21,600 51,400 143,000 المجموع
 

 خطة تنفيذ الشريحة األولى
 

تبلغ مجموع تكاليف الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .22
 :دوالر أمريكي وتتضمن األنشطة التالية 143,000الھيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 

وضع نظام إلكتروني للتراخيص، وتوحيد التشريعات ووضع دليل تشريعات المواد المستنفدة  )أ (
 دوالر أمريكي)؛ 25,000لألوزون (اليونيب) (

وضع مواد تدريبية لموظفي الجمارك والفنيين وكتيب عن االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة  )ب (
 دوالر أمريكي)؛ 8,000( لالشتعال، ودفتر تسجيل طوعي للفنيين (اليونيب)

 دوالر أمريكي)؛ 100,000شراء معدات للفنيين ومعاھد التدريب (اليوئنديبي) ( )ج (

دوالر  8,000خبير وطني للرصد واإلبالغ عن استرجاع الھيدروكلوروفلوروكربون (اليوئنديبي) ( )د (
 أمريكي)؛

 2,000بونية (اليونيب) (الرصد واإلبالغ بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر )ه (
 دوالر أمريكي).

 تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

 التعليقات
 

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا في ضوء  .23
ذلك معايير تمويل إزالة تنفيذ المرحلة األولى، والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف بما في 

الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 .2018-2016) وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 74/50الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 األنشطة المقترحة للمرحلة الثانية
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 قطاع خدمة التبريد
 

اليونيب بأن حكومة أرمينيا سوف تعزز إدخال معدات تبريد وتكييف ھواء جديدة تعتمد على غازات أبلغ  .24
الستخدام  22-تبريد طبيعية بالنظر الى أن عملية إعادة تھيئة المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

، فإن تدريب الفنيين، واألدوات التي سيجري غازات التبريد القابلة لالشتعال غير مقرر في المرحلة الثانية. وعلى ذلك
شراؤھا سوف تركز على تركيب وخدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة الستخدام غازات التبريد 

 الطبيعية.

واستجابة لشواغل األمانة إزاء نقص معايير األمان الستخدام البدائل القابلة لالشتعال، أبلغ اليونيب بأن  .25
سوف تمول وضع ھذه المعايير باعتباره مساھمة عينية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الحكومة 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 التأثير على المناخ
 

ستؤدي األنشطة المقترحة لقطاع الخدمة التي تتضمن تحسين عملية احتواء غازات التبريد من خالل  .26
المستخدم في خدمة التبريد. وسيسفر كل  22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربونالتدريب، وتوفير المعدات، الى 

 1.8ال ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد عن وفورات تبلغ نحو  22-كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون
خطة إدارة إزالة  طن من معادالت ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب التأثير على المناخ ال يندرج في

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة المقررة من جانب أرمينيا وخاصة جھود الترويج إلدخال المعدات 
الجديدة المعتمدة على الغازات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، تبين أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

ض من انبعاثات غازات التبريد المرتفعة القدرة على االحترار العالمي في الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف يخف
 الغالف الجوي ومن ثم تسفر عن منافع للمناخ.

 التمويل المشترك
 

، أبلغ اليونيب عن أن الحكومة سوف تمول عملية وضع معايير أمان الستخدام 4 (ح)54/39استجابة للمقرر  .27
مة باعتبارھا مساھمة عينية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد غازات التبريد القابلة لالشتعال السا

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 2018- 2016خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة  216,000يطلب اليونيب واليوئنديبي مبلغ  .28
دوالرا أمريكيا زائدا  215,352زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويزيد مجموع المبلغ المطلوب وقدره إدارة إ

دوالرا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة األعمال لھذه الفترة.  76,752مبلغ  2018-2016تكاليف الدعم للفترة 
طن من قدرات استنفاد األوزون مع  1.96) إلزالة دوالر أمريكي 216,000ويتماشى المبلغ الذي طلبته الحكومة (

دوالر أمريكي ووفق عليه للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  99,000مع مالحظة أن ھناك مبلغ  74/50المقرر 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 مشروع االتفاق
 

أي  2011ھر اتجاھا انخفاضيا منذ قد أظ 22- غير أن األمانة الحظت أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .29
. ويرتبط 2015طن من قدرات استنفاد األوزون في  2.34الى  2011طن من قدرات استنفاد األوزون في  7.50من 

كانت تستخدمھا  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.40ھذا االنخفاض بإزالة 

                                                      
ن خطط إدارة إزالة المواد جرى تشجيع البلدان والوكاالت على استكشاف الحوافز والفرص المالية المحتملة لتوفير موارد إضافية لتعظيم المنافع البيئية المستمدة م  4

 طراف.الصادر عن االجتماع التاسع عشر لأل XIX/6(ب) من المقرر 11الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للمقرر 
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، واألنشطة في قطاع خدمة التبريد 2014وحيدة في أرمينيا) التي أفلست في (وھي منشأة التصنيع ال SAGAمنشأة 
التي نفذت خالل المرحلة األولى، والدعم الذي قدمته الحكومة إلدخال معدات تبريد وتكييف ھواء جديدة تستند الى 

 غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي.

لثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن والحظت األمانة كذلك أن المرحلة ا .30
دوالر أمريكي. غير  216,000بتكلفة إجمالية تبلغ  22-أنشطة لمواصلة خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من  6.30أن الحكومة اقترحت وضع أقصى مستوى مسموح به الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 
في حين أن  2020طن من قدرات استنفاد األوزون في  4.55و 2019و 2016رات استنفاد األوزون فيما بين قد

 طن من قدرات استنفاد األوزون. 2.34لم يكن يزيد عن  2015االستھالك في 

قد يعزى جزئيا الى انخفاض مستوى  2015وبعد أن الحظت األمانة أن الكساد االقتصادي في البلد في  .31
من بروتوكول مونتريال، اقترحت أن يكون المستوى األقصى  7ك الذي أبلغ في ذلك العام بمقتضى المادة االستھال

طن من قدرات استنفاد األوزون  2.34، و2019و 2016طن من قدرات استنفاد األوزون فيما بين  3.34لالستھالك 
ي أن الحكومة ال توافق على المقترح، ). وبعد ذلك أوضح اليوئنديب2015(وھو ما يماثل استھالك عام  2020في 

طن من قدرات استنفاد  3.36الى  2016طن من قدرات استنفاد األوزون في  5.04واقترحت إزالة متدرجة من 
 .2020األوزون في 

موجزا للخفض المختلف للمرحلة الثانية في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فيما  3ويتضمن الجدول  .32
 .2020و 2016بين 

 : الخفض المقترح للمرحلة الثانية من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ألرمينيا3دول الج
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2020 2019 2018 2017 2016 الخفض المقترح
 3.64 5.04 5.04 5.04 5.04 حسب الجدول الزمني للخفض
 4.55 6.30 6.30 6.30 6.30 ل للمرحلة الثانيةحسب ما قدمت به فى األص

 2.34 3.34 3.34 3.34 3.34 حسب اقتراح األمانة
 3.36 3.64 3.92 4.48 5.04 حسب التعديل المقترح من جانب حكومة أرمينيا

 
ية وقد أعد مشروع االتفاق بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون .33

(أي  2020و 2016استنادا الى مجموع االستھالك األقصى المعدل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيما بين 
من االتفاق). ونظرا لما تحقق من نجاح في تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في المرحلة  2-1الصف 

ف تواصل خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد األولى، وأن األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية سو
وتوائم إدخال معدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار 

 العالمي،يتعين وضع توصية للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

 التوصية
 

روع سيؤدي الى زيادة االستھالك الحالي من المواد ال تستطيع األمانة التوصية بالموافقة على مش .34
الھيدروكلوروفلوروكربونية زيادة كبيرة طوال مدة المشروع. وعلى ذلك، تطلب األمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن 
طريقة التقدم في ھذه المسألة. وسيجري تعديل قرار الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

لھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا، ومشروع االتفاق بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد ا
الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا الى 

 ل االجتماع السابع والسبعين.نتائج المناقشات التي ستجريھا اللجنة التنفيذية خال

     
 


