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 متعددة السنواتمشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

  غواتيماال
 

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة  المشروع  عنوان(أوًال) 

 2020في المائة بحلول عام  35 الرابع والستون )رئيسية( اليونيدواليونيب،  ) األولى(المرحلة  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 4.31 2018السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7بيانات المادة (ثانيا) أحدث 
 

 2018السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة   الرغاوي أيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق 

عامل  المذيبات  التبريد
 التصنيع

االستخدامات  
 المعملية

إجمالي االستهالك  
 القطاعي

  الخدمة  التصنيع 

 0    0     123-الهيدروكلوروفلوروكربون

            124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.57    0.57     ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 

 0        

          ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.54    3.54     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

          255cb-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 9.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  8.3 : 2010- 2009خط األساس لفترة  

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 5.4 المتبقي:  4.3 الموافق عليه بالفعل: 
 

 المجموع 2020 ) خطة األعمال (خامساً 

 0.0 0.0 المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد   يونيبال

 0 0 التمويل (دوالر أمريكي) 

 0.3 0.3 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)  اليونيدو

 35,475 35,475 التمويل (دوالر أمريكي) 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (سادساً) بيانات المشروع 

 ال ينطبق 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 ال ينطبق ال ينطبق بروتوكول مونتريالبموجب حدود االستهالك 

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

 ينطبقال  5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل الموافق عليه  
 (دوالر أمريكي) 

 81,684* 0 0 23,250 0 0 30,184* 0 0 0 28,250 تكاليف المشروع  اليونيب* 

 10,620* 0 0 3,023 0 0 3,924* 0 0 0 3,673 تكاليف الدعم 

 345,637 33,000 0 42,850 0 0 53,775 0 0 97,925 118,087 تكاليف المشروع  اليونيدو 

 25,923 2,475 0 3,214 0 0 4,033 0 0 7,344 8,857 تكاليف الدعم 

التمويل الموافق عليه من قِبل اللجنة  
 (دوالر أمريكي)  التنفيذية

 394,321* 0 0 66,100 0 0 83,959* 0 0 97,925 146,337 تكاليف المشروع 

 34,068* 0 0 6,237 0 0 7,957* 0 0 7,344 12,530 تكاليف الدعم 

إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه  
 في هذا االجتماع (دوالر أمريكي) 

 33,000 33,000          تكاليف المشروع 

 2,475 2,475          تكاليف الدعم 

  (ب)). 59/ 75دوالر أمريكي للشريحة الثالثة (المقرر    5,850دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة بمبلغ    45,000عليه بمبلغ    تفق في المائة المطبق على التمويل الم   15الجزائي البالغ   بند اقتطاع ال يتضمن  *  
 

 شمولية الموافقة ال توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

1.  ً الخامسة لتمويل الشريحة   بالنيابة عن حكومة غواتيماال، تقدم اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا
دوالر  33,000 بمبلغمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والنهائية

. ويشتمل الطلب على 1دوالر أمريكي لليونيدو فقط 2,475 بمبلغأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
 .2021-2020عة وخطة تنفيذ الشريحة لعام تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الراب

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأنتقرير 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  3.19رت حكومة غواتيماال االستهالك بمقدار قدَّ  .2
أساس االمتثال الستهالك  خط من في المائة 62بنسبة أقل ، أي 2019الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  1الجدول يبين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و

 . 2019-2015 عامي بين

 ) 7بيانات المادة  2019-2015(  جمهورية غواتيماالاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في : 1الجدول
 خط األساس 2019* 2018 2017 2016 2015 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

 طن متري
 126.9 50.78 67.97 49.66 66.97 61.80 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.54 0.00 0.73 0.45 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.8 3.59 5.22 5.53 17.29 9.89 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 143.8 54.91 73.19 55.93 84.71 72.18 المجموع (طن متري)
 12.73*** 0.00 0.00 0.27 7.74 13.81 **ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 7.0 2.79 3.74 2.73 3.68 3.40 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.1 0.39 0.57 0.61 1.90 1.09 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.3 3.19 4.31 3.36 5.59 4.50 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 1.4*** 0.00 0.00 0.03 0.85 1.52 **ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إدارةخطة * تقديرات 
  ** بيانات البرنامج القُطري

  2009وعام  2007*** متوسط االستهالك بين عام 
  

الحصص التي  أقل منعلى مستوى استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الحفاظ، تم 2015منذ عام  .3
أصدرتها الحكومة بسبب التطبيق الصارم لنظام الترخيص وتنفيذ األنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك أنشطة بناء قدرات موظفي الجمارك وفنيي التبريد،

والمساعدة التقنية المقدمة لقطاع خدمة التبريد. كما انخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي عامي   إلى  التي ال تستندتبريد وتكييف الهواء  الزيادة واردات أجهزة  

، حيث لم يستخدم 22-فلوروكربونانخفاض حاد في استهالك مركب الهيدروكلورو طرأ، 2019و 2017
جميع المستوردين الثمانية حصصهم السنوية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب ضريبة االستيراد 

 
  الموجهة من وزارة البيئة والموارد الطبيعية في غواتيماال إلى اليونيدو. 2020آذار/مارس  13وفقاً للرسالة المؤرخة في   1
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- لم يكن هناك استيراد لمركب الهيدروكلوروفلوروكربونو المفروضة؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه.
 قطاع الرغاوي. إزالته بصورة كاملة منبسبب  2018 عام  ب في البوليوالت مسبقة الخلط منذ141

 القطريج تقرير تنفيذ البرنام

أبلغت حكومة غواتيماال عن بيانات استهالك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج  .4
بروتوكول مونتريال. وسيتم من  7والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2018القُطري لعام 

 .2020 أيار/مايو 1بحلول  2019تقديم تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 

 تقرير التحقق

ً قبل تقديم شريحة التمويل  2019-2018كان التحقق من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة  .5 جاريا
لم يتم و. 19-كوفيد بفيروسالخامسة؛ لكن تم إلغاء إحدى البعثات إلى غواتيماال بسبب قيود السفر المتعلقة 

أسبوع من االجتماع   12يونيدو تقديمه قبل  تقديم هذا التقرير حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة؛ ومع ذلك، تتوقع ال
 السادس والثمانين.

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة 

 اإلطار القانوني

واصلت غواتيماال تنفيذ نظامها الخاص بتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للواردات  .6
ادرات وجمع البيانات الجمركية حول تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم إعداد وحدة تدريبية والص

ألوزون كجزء من برنامج التدريب الجمركي المنتظم. وقامت قدرات اجديدة بشأن مراقبة المواد المستنفدة ل
المواد الخاضعة للرقابة موظف جمرك إضافي في أربع مدن تركز على  247سبع ورش عمل بتدريب 

وبدائلها ومنعِ التجارة غير القانونية. كما تم شراء خمس أجهزة لتحديد غازات التبريد لمكاتب الجمارك. وتم 
الحظر المفروض على تصنيع واستيراد المعدات القائمة على المواد  برنامج مراقبة لضمان سريان تنفيذ

" في إطار المنظمة العالمية V-Demeter2"  في عمليةالهيدروكلوروفلوروكربونية. شاركت غواتيماال
- من مكيفات الهواء القائمة على مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون  83للجمارك، والتي نجم عنها مصادرة 

  وتسع عمليات تفتيش في مواقع جمركية. 22

ب المصلحة ) لتحديد أصحاCOGUANORلجنة معايير غواتيماال ( معوحدة األوزون الوطنية  تواصلت .7
اعتماد معايير التعامل مع غازات التبريد القابلة لالشتعال. ويتم تطوير معيار الكفاءة إزاء  واألدوار المحتملة

 صدارالعمالية للممارسات الجيدة في التعامل مع غازات وأنظمة التبريد، والذي سيتم استخدامه كمرجع إل
ء، بالتعاون مع المعهد الفني للتدريب واإلنتاجية أجهزة تكييف الهواوتقنيي أجهزة التبريد ل اتشهاد

)INTECAP.( 

بفرض حظر على استيراد  2020، قامت حكومة غواتيماال في يناير/كانون الثاني 68/25بموجب المقرر  .8
إال أنه تم سحب الحظر البوليوالت مسبقة الخلط،  في ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونكميات كبيرة من 

خدمة على نطاق واسع التعريفة تشمل البوليوالت وغيرها من المواد غير المستنفدة لألوزون المستالحقاً ألن 
كميات كبيرة من أبرمت وحدة األوزون الوطنية اتفاقية مع الحكومة لحظر استيراد وفي القطاع. 

 
مراقبة  رصد و، تحّول جهود إدارات الجمارك إلى  2019  أيلول/سبتمبر  30إلى    1"، التي أجريت في الفترة من  V-Demeterشهدت عملية "  2

ات البيئية متعددة األطراف  ي التحركات عبر الحدود للسلع الحساسة بيئياً، وضمان االمتثال لألحكام المتعلقة بالتجارة المنصوص عليها في االتفاق
)MEAsعملية "تعتبر )، بما في ذلك بروتوكول مونتريال. وDemeter-Vمشروع " ً ً ئمقا ا إطار خطة العمليات العامة للجنة المشتركة بين  في  ا

  ). COINCONلمكافحة التهريب واالحتيال الجمركي ( المؤسسات
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لتنفيذ في ، إذ من المتوقع أن تدخل حيز االبوليوالت مسبقة الخلط في ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليوالت مسبقة 141-. كما لم يتم استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون2020أكتوبر/تشرين األول 

الخلط المستوردة في قطاع الرغاوي، وقد تم نشر عوامل التنظيف البديلة لقطاع التبريد وتكييف الهواء في 
 ب النقي.141-ورش التدريب، بدالً من الهيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية: .9

" وإشراك مؤسسات INTECAPفي مجال التبريد من خالل معهد"  شهادات  وإصدارتدريب  برنامج    )أ(
)، التي أجرت دراسة لتوصيف المستوى ASFRIGUAأخرى بما في ذلك الرابطة الوطنية للفنيين (

وستشارك في نشاط التحقق من مدونة قواعد السلوك  ،التعليمي للفنيين في قطاع خدمة التبريد
  ؛الشهادات إصدارفي الستخدامها 

، في 4,000من الفنيين البالغ عددهم  1,200تم عقد أربعة وستين اجتماعاً وورشة عمل لتدريب   )ب(
، على ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد؛ 3القطاعين الرسمي وغير الرسمي في غواتيماال

ذات  محتملة " على بدائلINTECAPمن طالب التبريد وتكييف الهواء في معهد" 238ب وتم تدري
  قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛

أجرى خبيٌر في كفاءة الطاقة دورتين تدريبيتين لفنيي قطاع التبريد وتكييف الهواء في مرافق معهد   )ج(
"INTECAP اجتماع عقد و ،الهيدروكربون مركبات القائمة على" حول كفاءة الطاقة في المعدات

مع "فوجل"، الشركة المصنعة لغازات التبريد المنزلية والتجارية (حيث تم تحويلها بمساعدة من 
الصندوق متعدد األطراف) لتحسين كفاءة الطاقة في المعدات التي يتم تصنيعها وتقييم رأس المال 

  رتبطة بها؛اإلضافي وتكاليف التشغيل اإلضافية الم

نظام إصدار الشهادات الفنية؛ فيما يجري  خبير استشاري دولي لمواصلة تحسينتم التعاقد مع   )د(
صياغة معيار الكفاءة العمالية للممارسات الجيدة في مجال التعامل مع غازات وأنظمة التبريد التي 

 ؛2020تحتوي عليها، وسيتم اعتمادها من قبل مجموعة تقنية في عام 

مكيفات هواء   10جموعات أدوات الخدمة لتعزيز مراكز التدريب اإلضافية، بما في ذلك  تم شراء م  )ه (
-R، وثمان مجموعات أدوات أساسية لتوفير خدمات تجهيزات غاز    R-290غاز  استخدام   قائمة على

 غازات التبريد، ومقاييس الضغط؛ و وأجهزة تحديد، وكاشفات تسرب الهيدروكربون، 290

)" التجريبي لتعزيز احتواء غازات التبريد في إحدى Zero Leakageم التسرب (تنفيذ برنامج "انعدا  )و(
شركات قطاع تجهيز األغذية/النقل المبرد؛ إذ يتوقع صدور التقرير الذي يوثق المشروع في أواخر 

  .2020عام 

  المشروع تنفيذ ورصد

الوطني.وقد  األوزونب المسؤول المعنييقوم خبراء وطنيون برصد ومتابعة أنشطة المشروع تحت إشراف  .10
تنفيذ الثمانية ل سنواتالكي على أنشطة رصد المشروع خالل دوالر أمري 42,719تم صرف ما مجموعه 

 
  .)ASFRIGUAالرابطة الوطنية للفنيين ( قبل تم إعدادها منات تقدير 3
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 8,535والسفر (ر أمريكي) دوال 18,091الموظفين واالستشاريين ( تكاليف ، بما في ذلكالمرحلة األولى
  ).دوالر أمريكي 16,093دوالر أمريكي) وورش العمل (

  مستوى صرف األموال

دوالر  394,321مبلغ  إجمالي، وذلك من 2020دوالر أمريكي حتى مارس  341,953تم صرف مبلغ  .11
ونيب) دوالر أمريكي للي  45,125دوالر أمريكي لليونيدو و  296,828أمريكي تمت الموافقة عليه حتى اآلن (

  .2020دوالر أمريكي في عام    52,368البالغ  المتبقي  . وسيتم صرف الرصيد  2لعلى النحو المبين في الجدو

 ) دوالر أمريكي(  غواتيماال جمهورية لدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إ : 2الجدول
 نسبة الصرف (%) المجموع اليونيب اليونيدو الشريحة

 األولى
 146,337 28,250 118,087  ُموافق عليها

100 
 146,337 28,250 118,087 تم صرفها

 الثانية
 97,925 0 97,925 ُموافق عليها

100 
 97,925 0 97,925 صرفهاتم 

 الثالثة
 83,959 30,184* 53,775 ُموافق عليها

66 
 55,454 2,985 52,469 تم صرفها

 الرابعة
 66,100 23,250 42,850 ُموافق عليها

64 
 42,237 13,890 28,347 تم صرفها

 المجموع
 394,321 81,684 312,637 ُموافق عليها

87 
 341,953 45,125 296,828 تم صرفها

  (ب)). 59/ 75دوالر أمريكي وتكاليف للشريحة الثالثة (المقرر    45,000عليه بمبلغ    تفق الجزائي المطبق على التمويل الم   عن البند ة  ئ في الم   15يتضمن نسبة  *  
 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخامسة النهائيةتنفيذ الشريحة  خطة

  :2021سيتم تنفيذ األنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون األول  .12

المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على تجارة المواد والمعدات القائمة على المركبات   )أ(
ً موظف 80الهيدروكلوروفلوروكربونية: تدريب  المواد ب فيما يتعلقوضابط إنفاذ جمركي إضافي  ا

اعتماد معايير مناولة  واالنتهاء من عمليةالخاضعة للرقابة وبدائلها ومنع االتجار غير المشروع؛ 
  )؛الحاليةغازات التبريد (اليونيب) (أرصدة الصناديق من الشرائح 

ونية: التدريب على ممارسات المساعدة التقنية للحد من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكرب  )ب(
شخص من فنيي قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ ومواصلة العمل مع   500التبريد الجيدة واعتماد 

حلقة " إلضفاء الطابع المؤسسي على نظام إصدار الشهادات الذي يعد بمثابة INTECAPمعهد "
وتوفير مجموعات أدوات بالجهود اإلقليمية لتوحيد برامج التدريب بالتعاون مع اليونيب؛  وصل

" (يتم تحديد المعدات واألدوات على أساس INTECAPلمراكز التدريب األخرى غير "
االحتياجات)؛ وتعزيز الخدمة المقدمة من خالل استعادة غازات التبريد والسيما للمستخدمين 

 ؛استرجاعوتقييم خيار شراء وحدة  واالسترجاعتدوير الإلعادة مركز  النهائيين األكبر، وتحديث
وإنشاء برنامج للمستخدم النهائي الحتواء غازات التبريد لتوفير الكهرباء والحد من تسربات غازات 

 27,000ومقدمي الخدمات (اليونيدو) (  ومنتجي البطيخ  التبريد الموجهة إلى محالت السوبر ماركت
  دوالر أمريكي)؛ و

 3,000أمريكي): الموظفون واالستشاريون (دوالر  6,000إدارة ورصد المشروع (اليونيدو) (  )ج(
  دوالر أمريكي). 3,000دوالر أمريكي)؛ وورش العمل/االجتماعات (
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 تقرير التحقق

تقديم  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتتطلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .13
 عن تفشي  جمةنظراً للقيود النا  أشهريتأخر لعدة  سأن استكمال تقرير التحقق وتشير األمانة إلى    تقرير التحقق.

 أدنى منكان  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام المواد ، وأن االستهالك المقدر من 19-كوفيد فيروس
بالموافقة على طلب شريحة التمويل هذا، على   ألمانةا  توصيوبذلك    ،المائةفي    62نسبة  خط أساس االمتثال ب

  :هأن تفهم ، على أساسأن يشكل ذلك سابقة أساس استثنائي ودون

  ؛4دوإلى اليوني الموافق عليهاأمين الخزانة تحويل األموال  منسيُطلب   )أ(

  االجتماع السادس والثمانين؛ قبلأسبوعاً  12التزمت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق في موعد أقصاه   )ب(

سيتم تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الخامسة، فيما سيتم تضمين   )ج(
ة إدارة إزالة اإلجراءات المنفذة لتحقيق هذه الغاية في التقرير المرحلي للمرحلة األولى من خط

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بغية تقديمه كجزء من طلب البلد للمرحلة الثانية من خطة إدارة 
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

، ، وهو أمر مستبعد الحدوثعدم امتثال حكومة غواتيماال التفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذيةحالة  في    )د(
  تنفيذية اإلجراءات ذات الصلة.ستتخذ اللجنة ال

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةتنفيذ الشريحة ب المتعلقمرحلي التقرير ال

 اإلطار القانوني

بواقع  2020أصدرت حكومة غواتيماال بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .14
بة في المائة من أهداف الرقا 15طن متري)، أي أقل بنسبة  76,21استنفاد األوزون (طن من قدرات  4.59

  .5الواردة في بروتوكول مونتريال

 قطاع خدمة التبريد

بناء على طلب لإليضاح، أشارت اليونيدو إلى أن المشروع الموجه إلى المستخدم النهائي في قطاع التبريد  .15
مساعدة إحدى الشركات في قطاع التبريد التجاري إلى يدة، وإنما التجاري ال يهدف إلى تركيب معدات جد

من خالل مراجعة عملية التبريد بأكملها (أي استهالك  22-على الحد من تسرب الهيدروكلوروفلوروكربون
غازات التبريد، وتحديد التسرب، واألدوات، والشهادات، والسجالت، واستهالك الطاقة، وجودة غاز التبريد، 

)" الذي تم تطبيقه في الشريحة Zero Leakageالتدريب). وعلى غرار برنامج "انعدام التسرب ( ومتطلبات
 

فلن يتم تحويل األموال المعتمدة إلى الوكاالت  ، حدد(ب) على أنه في حال لم يكن تقرير التحقق جاهزاً في الوقت الم72/19ينص المقرر  4
يل إال بعد استالم األمانة لتقرير التحقق الذي يؤكد أن البلد في حالة امتثال. وفي ظل الظروف الحالية، يُقترح، على أساس استثنائي، تحو

  األموال إلى الوكالة عند الموافقة. 

طن من قدرات    0.83، و22-طن متري) من هيدروكلوروفلوروكربون 3168.طن من قدرات استنفاد األوزون (  3.76الحصص  تتضمن 5
طن متري) من    0.40طن من قدرات استنفاد األوزون (  0.01ب، و121-طن متري) من هيدروكلوروفلوروكربون  7.50استنفاد األوزون (

  . 123-هيدروكلوروفلوروكربون 
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السابقة، سيتم توثيق العملية لزيادة الوعي ودعم الشركات األخرى للتعامل بشكل أفضل مع 
  .22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي  30,184دوالر أمريكي فقط من إجمالي مبلغ  2,985أشارت األمانة إلى أنه تم صرف مبلغ  .16
برنامج اليونيب في الشريحة الثالثة. وأوضحت اليونيدو أنه تم بالفعل تخصيص ب  الخاص  عنصرلل  اعتمادها  تم

دوالر أمريكي الثنتين من االستشارات: بشأن اعتماد معايير السالمة للتعامل مع  22,000مبلغ إضافي قدره 
التبريد القابلة لالشتعال؛ وبشأن تنفيذ نظام إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء في ممارسات غازات  

التبريد الجيدة. وسيُستخدم الرصيد المتبقي في المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على التجارة المتعلقة بالمواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  6الجنسانيةتنفيذ السياسات 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني خالل المرحلة ب  تتعلقادت اليونيدو بأن الحكومة ملتزمة بالشروع في أنشطة  أف .17
 ،األولى. وستقدم وحدة األوزون الوطنية بيانات عن عدد النساء المدَربات في قطاع خدمات الجمارك والتبريد

  ين الوطني والدولي.ما من شأنه تسهيل توفير فرص متكافئة للُمستشارات على المستوي

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة التخلص من 

ب، والبوليوالت مسبقة الخلط، 141-من المتوقع أن يبدأ سريان حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون .18
وسيدعم هذا اإلجراء االستدامة طويلة األجل للتخلص من  2020بكميات كبيرة في أكتوبر/تشرين األول 

المركب في قطاع الرغاوي وعوامل التنظيف في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وثمة اتفاقات حكومية ووزارية 
ُمطبقة تحظر استهالك المواد التي تم التخلص منها بموجب بروتوكول مونتريال؛ وتتم مراقبة الشركات 

اللوائح الوطنية استيراد بروميد   رلتنسيق الوثيق مع الجمارك، وتحظالمصنعة للرغاوي والعمليات التجارية با
الميثيل، باستثناء استخدامات الحجر ومعالجات ما قبل الشحن. وقد أبلغت اليونيدو أنها لم تكن على دراية بأي 

  استخدام أو مخزونات من المواد الخاضعة للرقابة التي تم التخلص منها في البلد.

مناهجه مواضيع تتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة  تواصلت اليونيدو مع معهد التدريب الجمركي لتضمين .19
تحديد غازات التبريد. وتتضمن البرامج التدريبية لطالب التبريد وتكييف لبموجب البروتوكول، وقدمت أجهزة  

الهواء في المناهج الوطنية موضوعات تتعلق ببروتوكول مونتريال. وقد تم توفير مجموعات أدوات للمدارس 
التقنية وبرامج التدريس ذات الصلة بـقطاع التبريد وتكييف الهواء، في حين يتلقى المتوسطة والكليات 

  الممارسات الجيدة والتعامل مع المواد البديلة. دريباً وتحديثاً مستمرين في مجالالمدربون ت

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتاريخ اكتمال المرحلة األولى من خطة 

إلى أنه من المقرر أن تكتمل جميع األنشطة التي تنفذها اليونيب واليونيدو في إطار المرحلة  أشارت اليونيدو .20
، 2021األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال بحلول ديسمبر/كانون األول  

  على النحو المنصوص عليه في االتفاقية.

   

 
السياسة التشغيلية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة  (د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق 84/92طلب المقرر  6

  المشروع. 
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  الخالصة

لى التنفيذ الفعال لنظامها الخاص بإصدار تراخيص االستيراد والتصدير للمواد عكفت حكومة غواتيماال ع .21
 المتعلق الهيدروكلوروفلوروكربونية وحافظت على امتثالها لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية

في المائة من خط أساس االمتثال في عام  62من  بأقلالهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  بنسبة استهالك
. كما واصلت غواتيماال تحسين نظامها القانوني المتعلق بالمواد المستنفدة لقدرات األوزون مع الحفاظ 2019

على حظر تصنيع واستيراد المعدات والمنتجات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ورغم 
المتوقع أن يتم فرض حظر على استيراد كميات كبيرة من  بعض التأخير، إال أنه من

. 2020في البوليوالت مسبقة الخلط بحلول أكتوبر/تشرين األول    الموجودب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
واستمرت األنشطة في قطاع خدمة التبريد من خالل توزيع المعدات على مراكز التدريب وتقديم التدريب 

م تنفيذ برنامج المستخدم النهائي الذي يهدف إلى الحد من تسرب غازات التبريد. ويبلغ اإلضافي للفنيين. ويت
  حتى اآلن. التمويل الموافق عليهفي المائة من  87المستوى اإلجمالي للصرف نسبة 

  التوصيات

الشريحة الرابعة من توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ  .22
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال، وتوصي كذلك بالموافقة 
الشاملة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

، على مستوى التمويل 2021-2020لمقابلة الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال، وخطة تنفيذ الشريحة ا
  تفهم أنه: أساس في الجدول أدناه، على ةالموضح

  ؛و عند الموافقةسيُطلب إلى أمين الخزانة تحويل األموال إلى اليونيد  )أ(

أسبوعاً قبل االجتماع السادس   12التزمت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق إلى األمانة في موعد أقصاه    )ب(
  والثمانين؛

ناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى سيتم ت  )ج(
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيتم إدراج اإلجراءات المنفذة لتحقيق 
هذا الهدف في التقرير المرحلي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

لوروكربونية التي ستقدم كجزء من طلب البلد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروف
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال؛ و

، تأكيد تقرير التحقق أن غواتيماال لم تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية  في حال  )د(
، من التي تشمل كن النظر في اإلجراءات ذات الصلةالتنفيذية بحيث يمستقوم األمانة بإبالغ اللجنة 

  ، في االجتماع السادس والثمانين:الجزائي لبندبين أمور أخرى، تطبيق ا

 
 المشروع عنوان

تمويل المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،  (أ)
 الشريحة الخامسة) 

 اليونيدو 2,475 33,000

  
  
 

     
  


