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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 كولومبيا
 تدبير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموفقة الوكالة )أوال( عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد 

 (الثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 2021في المائة بحلول عام  65 الخامس والسبعون ، يونيب، ألمانيا)رئيسة( يونديبي

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 63.21 2020السنة:  )المرفق جيم المجموعة األولى(  7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

 

 2020 السنة: استنفاذ األوزون()ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات 

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت يةكيميائالمادة ال

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 21.54    21.54     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.29    0.09  0.20   123-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 41.37    1.42  0.65 39.30  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب في 141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 0.09       0.09 

 

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

:2010-2009خط األساس لفترة  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة  225.6   225.6 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 23.59 :المتبقى 201.94 موافق عليه بالفعل:

 

 

 

 موافقة شاملة توصية األمانة

 المجموع 2021 خامسا( خطة األعمال

 6.02 6.02 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( يونديبي

 275,133 275,133 التمويل )دوالر أمريكي(

 0.59 0.59 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( يونيب

 28,250 28,250 التمويل )دوالر أمريكي(

 1.27 1.27 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( حكومة ألمانيا

 61,273 61,273 التمويل )دوالر أمريكي(

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 )سادسا( بيانات المشروع

 غير متاح 146.62 146.62 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(

المسموح به )طن من الحد األقصى لالستهالك 

 قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متاح 78.96 90.24 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01

التمويل الموافق 

عليه )دوالر 

 أمريكي(

 

تكاليف  يونديبي

 المشروع

2,342,591 0 0 1,268,007 635,749 0 257,134 4,503,481 

 315,244 17,999 0 44,502 88,761 0 0 163,981 تكاليف الدعم

تكاليف  يونيب

 المشروع

50,000 0 0 50,000 50,000 0 25,000 175,000 

 22,750 3,250 0 6,500 6,500 0 0 6,500 تكاليف الدعم

تكاليف  ألمانيا

 المشروع

325,800 0 0 162,900 0 0 54,300 543,000 

 69,730 6,973 0 0 20,919 0 0 41,838 تكاليف الدعم

الموافق عليها من قبل  األموال

 اللجنة التنفيذية )دوالر أمريكي(

 

تكاليف 

 المشروع

تكاليف 

 المشروع

0 0 1,480,907 685,749 0  4,885,047 

تكاليف  تكاليف الدعم

 الدعم

0 0 116,180 51,002 0  379,501 

إجمالي األموال المطلوب 

الموافقة عليها خالل هذا 

 االجتماع )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

تكاليف 

 المشروع

     336,434 336,434 

تكاليف  تكاليف الدعم

 الدعم

     28,222 28,222 
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 وصف المشروع

 

 الرابعة واألخيرةنيابة عن حكومة كولومبيا، قدم يونديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسة طلبا لتمويل الشريحة  - 1

دوالر  364 656من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 

  مبلغليونديبي، ولدوالر أمريكي  17 999 دعم الوكالة البالغة تكاليف  ادوالر أمريكي زائد  257 134أمريكي تشمل 

دوالر  54 300ومبلغ  ليونيبلدوالر أمريكي  3 250تكاليف دعم الوكالة ومقدارها  ازائد ،دوالر أمريكي 25 000

را مرحليا بشأن تقري التقديم. ويشمل 2دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا  6 973أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

وخطة   2020و 2019 ىاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامارير تحقق من ، وتقالثالثةتنفيذ الشريحة 

 .2022إلى  2021تنفيذ الشريحة للفترة من 

 تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ستتتتنفاد طن من قدرات ا 63.21الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغأبلغت حكومة كولومبيا عن استتتتهالك المواد  - 2

تهالك المواد استت 1ويبين الجدول  .في المائة من خط االمتثال لهذه المواد 72، وهو أقل بنستتبة 2020عام  في األوزون

 .2020و  2016الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ما بين 

 (2020- 2016للفترة  7بيانات المادة ربونية في كولومبيا ). استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروك1الجدول 

 2018 2017 2016 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
خط  2020 2019

 الساس

       طن متري

 22الهيدروكلوروفلوروكربون 
947.44 806.21 

769.29 765.2

3 

391.6

6 

1,292.

6 

 110.4 14.59 10.50 32.50 8.31 78.81 123الهيدروكلوروفلوروكربون 

 1.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124الهيدروكلوروفلوروكربون 

 ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
753.26 944.75 

319.91 345.2

7 

376.1

3 

1,379.

5 

 7.5 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

1,760.5 1,779.51 المجموع الفرعى )طن متري(

2 

1,121.7 1,121.

00 

782.3

8 

2,791.

7 

في البوليوالت  ب الموجود141-الهيدروكلوروفلوروكربون * 

 *سابقة الخلط المستوردة

7.94 7.75 12.37 3.36 0.79 n/a 

       ةمتري أطنان

 71.1 21.54 42.09 42.31 44.34 52.11 22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 2.2 0.29 0.21 0.65 0.17 1.58 123الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124الهيدروكلوروفلوروكربون 

 151.7 41.38 37.98 35.19 103.92 82.86 ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.5 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 225.6 63.21 80.28 78.15 148.51 136.54 أطنان من قدرات استنفاد األوزون() المجموع الفرعى

في البوليوالت  ب الموجود141-الهيدروكلوروفلوروكربون * 

 *سابقة الخلط المستوردة

0.87 0.85 1.36 0.37 0.09 n/a 

 بيانات البرنامج القطرى 

 19-نتيجة جائحة كوفيد  2020انخفاضا كبيرا في عام  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون نخفضا – 3

في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الخدمة نظرا لتنفيذ أنشطة تخفيضات وكذلك بسبب ال

 ولم يكن هناك تصنيع ألجهزة التبريد وتكييف الهواء ؛قائمة عليه إلى السوقالمعدات الو R-410Aدخول غاز زيادة و

وكانت هناك  .نتيجة استخدام المنتجين للمخزونات وقلة الطلب 2020في عام  22-الهيدروكلورفلوروكربونالقائمة على 

بتخزينه مقدما  انثالبوليوريغاوى منتجى رنتيجة لقيام ب 141-ناستهالك الهيدروكلورفلوروكربو زيادة صغيرة في

                                                 
 من وزوارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا إلى يونديبي.  2021 تموز/يوليه 6رسالة مؤرخة فيالحسب  2
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السائب والموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون على واردات 2021يناير/كانون الثانى  1قبل الحظر في 

الموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من  152.63البوليوالت سابقة الخلط. وصدرت كولومبيا  

ض استهالك اانخفتواصل . و2020الصادرات في عام  ؛  ولم تتاح بيانات عن2019البوليوالت سابقة الخلط في عام 

 31الحرائق، وهى ممارسة غير آمنة تم حظرها في  الوقاية منفي قطاع  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى ضوء حظر واردات وتواصل االنخفاض ، 2017يسمبر/كانون األول د

 الوقاية منفي قطاع  ب141-نالهيدروكلوروفلوروكربووالحظر المتوقع على استخدام  2021يناير/كانون الثانى 

 الحرائق. الوقاية منلخدمة أجهزة تبريد المبانى وفي قطاع  123-الهيدروكلوروفلوروكربونالحرائق. واستخدم 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

لبرنامج اأبلغت حكومة كولومبيا عن بيانات استتتتتهالك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ  - 4

 لبروتوكول مونتريال. 7البيانات المبلغ عنها بموجب المادة مع وهي متسقة  2020طري لعام الق

 تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد  - 5

 ىلعاممونتريال  من بروتوكول 7دة المبلغ عنها عمال بالماالهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهالك هذه المواد 

ميع وخلص التحقق إلى أن كولومبيا قد حققت بالكامل جأعاله(.  1ان صحيحا )كما يبين الجدول ك 2020و 2019

، والحظ التحقق، من لبروتوكول مونتريالاألهداف المحددة في االتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية وأنها في حالة امتثال 

 ن فعاال؛ بين جملة أمور، أن نظام الترخيص والحصص والتصاريح للواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزو

البيئي  اشئة عن التالعب في االمتثال للترخيصنإن سجل المستوردين فعال ويتسم بالشفافية؛ وتخضع الجزاءات ال

 .2009لعام  1333رقم  للقانون

ص لها، بما خحظ التحقق أيضا وجود بعض حاالت عدم االتساق بين حصص الشركات والواردات المروال 6

بالرغم من عدم حصولها  22-الهيدروكلوروفلوروكربونحيث تمكنت شركة من استيراد  2020في ذلك حالة في عام 

ي أن حصص. وأكد اليونديبعلى حصة؛ وأن بعض الموافقات على الحصص تم منحها دون التأكد السابق من توافر ال

ن خالل استخدام لحكومية لدولة كولومبيا ما تقترح إجراء تحسينات على االستراتيجية الرقميةالوحدة الوطنية لألوزون 

تجارة معلومات وتكنولوجيات اتصاالت وبناء القدرات؛ وسوف تجتمع السلطة الوطنية للترخيص البيئي ووزارة ال

 ت.الضرائب والجمارك الوطنية لتبادل المعلومات وتحديد فرص إجراء التحسيناوالصناعة والسياحة ومديرية 

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

المواد  والصادرات من لوارداتلالحصص الترخيص و نظام  تنفيذ الحكومة واصلت - 7

لتبريد المنزلى حظر تصنيع واستيراد معدات ا ، تم2013يناير/كانون الثانى  1؛ وإبتداء من الهيدروكلوروفلوروكربونية

ى المنسق لتصنيف تنفيذ النظام العالم ، تم 2018؛ وإبتداء من يناير/كانون الثانى الهيدروكلوروفلوروكربالقائمة على 

و  3و 2و 1اء للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي: األجز 5149ائية؛ وأعتمد تصنيف ووضع البطاقات على المواد الكيمي

 1 ؛  ومن كمعيار تقنى وطنى للتمكن من االستخدلم اآلمن لسوائل التبريد القبلة لالشتعال والسامة 2014لعام  4

لموجود في البوليوالت ب النقى وا141-ظر وليس تصدير الهيدروكلوروفلوروكربونحتم  2021يناير/كانون الثانى 

 سابقة الخلط.

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونيحظر استخدام  3فإن مشروع قانوننتيجة للتعقيد القانونى وقيود الجائحة،  8

النقى والموجود في البوليوالت ستتتابقة الخلط  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونواستتتتخدام  في قطاع مكافحة الحرائق

                                                 
ة في المرفقات مشروع قانون: "وعند تطوير بروتوكول مونتريال ، يحظر تصنيع واستيراد معدات ومنتجات تحتوى و/او تتطلب مواد خاضعة للرقاب   3

 ألف وباء وجيم وهاء من بروتوكول مونتريال وتعتمد أحكام أخرى".
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-الهيدروكلوروفلوروكربونالمستتتوردة في صتتناعة رغاوى البوليوريثان وتصتتنيع واستتتيراد أنواع منتجات قائمة على 

، قد 2021يناير/كانون الثانى  1أطنان، المتوقع بحلول  5ومعدات تكييف الهواء المكثف مع قدرة تبريد أقل من  22

ستيراد . 2022يناير/كانون الثانى  1بحلول تنفيذه تأخر ويتوقع  ويتضمن مشروع القانون أيضا حظرا على تصنيع وا

ستيراد وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء القئمة  سوائل التبريد المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون وحظر ا

ومكتتافحتتة الحرائق، بتتاستتتتتتتثنتتاء معتتدات مكتتافحتتة الحرائق القتتائمتتة على  المواد الهيتتدروكلوروفلوروكربونيتتةعلى 

 .2021فبراير/شباط  25. وصدقت كولومبيا على تعديل كيغالى في 1234-يدروكلوروفلوروكربوناله

 أنشطة في قطاع الرغاوي

)ألواح غير متصلة(  Rojas Hermanos)ألواح صلدة( و  Olaflexرغاوي  شركاتاستكملت عملية تحول  - 9

طن  65.76 على التوالي، مما أدى إلى إزالة 2019إلى السيكلوبنتان في شهري تشرين األول/أكتوبر و شباط/فبراير 

؛ وتجرى حاليا عمليات تحول ب141-طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 7.23متري )

 كما يلى:

 ختبارتم ا ؛)ألواح صلدة( إلى المواد الهيدروفلوروأوليفانية Espumlatexيجري حاليا تحول مؤسسة   (أ)

رب وصيغ أخرى ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وتتواصل التجا الهيدروفلوروأوليفان المخفض

 ؛2021أكتوبر/تشرين األول  31ومن المتوقع تنفيذ تصنيع تجارى باستخدام الصيغ الجديدة بحلول 

شركة  91ومساعدة (  Olaflex و  GMPو  Espumlatex) مكاتب تكنولوجياتطوير صيغ في ثالثة .  (ب)

باختبار صيغ قائمة على  Espumlatexشركة الحقة؛ وقامت  23رغاوى، مع تأكيد مساهمة 

يدانية ماجتماعات للنشر مع مستعملين الحقين واالنتهاء من إختبارات  7، وعقدت لهيدروفلوروأوليفان

ية إختبارات ميدانوانتهت من  لهيدروفلوروأوليفاناصيغ قائمة على  GMPمنها؛ واختبرت  15لعدد 

من  Olaflex؛ وانتهت 5لمستعملين الحقين، بالتعاون مع شركات مملوكة ألطراف غير عاملة بالمادة 

صيغ قائمة على تعديالت على عمليات الخلط، واختبرت صيغا، وتخطط للبدء في وضع 

 ؛ 2021وفمبر/تشرين الثانى ن 1بحلول  لهيدروفلوروأوليفانا

خطة إدارة إزالة المواد ، وهو مكتب تكنولوجيا متضمن في األصل في QICقرر  (ج)

 Geosوبدال من ذلك، وقع مكتب التكنولوجيا  5، عدم المشاركة في المشروع؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

Quimica  صيغ ستعمال الحقا واختبر م 17في المائة محليا اتفاقا للمشاركة، وأكد مشاركة  100المملوك

، وعقد اجتماعين للنشر مع المستعملين المحتملين، واالنتهاء من لهيدروفلوروأوليفاناقائمة على 

 منها؛ 15االختبارات الميدانية لعدد 

 مع 5عمل بمقتضي المادة في المائة من طرف ال ي 100، وهى شركة مملوكة Synthesiaوقعت شركة  (د)

مستعملين  9، اتفاقا للمشاركة في المشروع وأكدت مشاركة لهيدروفلوروأوليفاناصيغ قائمة على خبرة في 

ية لواحد منهم. ا للنشر مع مستعملين الحقين واالنتهاء من االختبارات الميداندالحقين، وعقدت اجتماعا واح

يقدم  ، لنبيوأكد اليونديبي أنه تمشيا مع سياسة الصندوق المتعدد األطراف بشأن أهلية وممارسة اليوندي

 Synthesiaلوضع صيغ للرغاوى؛ وسوف يقدم الدعم لمستعملى رغاوى  Synthesiaتمويل إلى 

 االحقين المؤهلين، مثل التمويل المقدم من خالل مكاتب التكنولوجيا األربعة األخرى.

 أنشطة في قطاع الخدمة

 تم القيام باألنشطة التالية: - 10

مستوردا،  23سوائل التبريد؛ تجميع وتحليل البيانات التى بلغ عنها تسرب  البدء في دراسة وطنية عن )أ( 

                                                 
 بهذه الوثيقة. 49في الفقرة  231-الهيدروكلوروفلوروكربونتم مناقشة اإلطار الزمنى لتنفيذ الحظر على معدات مكافحة الحرائق القائمة على    4
   في المشروع. QICبشكل غير صحيح مساهمة شركة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43أبلغت الوثيقة    5
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غير الرسمية للموافقة لية اآلزيارات لرصد موزعى سوائل التبريد؛ المشاركة المستمرة في  13و

ممثال للمعهد الوطنى للرقابة على األغذية والعقاقير ووزارة  23اجتماعات لعدد  6؛المسبقة عن علم

بشأن الواردات غير القانونية للمواد المستنفدة لألوزون؛ أربع حلقات عمل  والسياحة التجارة والصناعة

والواردات غير القانونية؛  لمواد المستنفدة لألوزونموظف جمارك ومفتش بيئي بشأن لوائح ا 80لعدد 

 12اختصاصات لتحديث دورة لتدريب موظفى الجمارك بواسطة اإلنترنت؛ شراء اسطوانات سعة 

 رطل لعدد ست ورش خدمة؛ 100ل وواحدة لـ رط 30و

ام اآلمن مدربا عن االستخد 31حلقتان لعدد  وهناك، إنشاء مركز تدريب على غازات التبريد الطبيعية )ب( 

يد الكربون؛ لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، مع التركيز على األمونيا وثانى أكس

ات ة مقيمين إلصدار الشهادات بشأن بروتوكول مونتريال وممارسوخمس امدرب 96حلقتا عمل لعدد 

المناولة االمنة والخدمة الجيدة والمتطلبات التشغيلية للنظم القائمة على األمونيا وثانى أكسيد الكربون 

 للبدائل القابلة لالشتعال؛

ال وغير وضع أدوات تقييم لمعايير كفاءة العمل ألربعة استخدامات )سوائل تبريد غير قابلة لالشتع )ج( 

ب خمسة سامة وسوائل تبريد قابلة لالشتعال وسوائل تبريد سامة وسوائل تبريد ذات ضغط عال(؛ تدري

تقنى  210لعدد  ؛ إصدار شهاداتR-600aخبراء على تقييم وإصدار شهادات الممارسات الجيدة لـ 

شتعال وغير غير قابلة لالسوائل التبريد تقنى في استخدامات  1 841للمناولة البيئية لسوائل التبريد و

 تقنى على االستخدامات القابلة لالشتعال؛ 244، وسامة

لتبريد، ادارة السليمة لغازات اإلتقنى بشأن اصدار شهادات و 256ستة اجتماعات لزيادة الوعى لعدد  )د( 

شأن بتقنى  1 249وشبكة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح؛ خمس حلقات عمل افتراضية لعدد 

 285االستخدام اآلمن لسوائل التبريد الهيدروكربونية وممارسات الخدمة الجيدة؛ شراء وتوزيع 

 ومضخة تفريغ ومقياس روكربونيةلسوائل التبريد الهيدمجموعة أدوات )مثل، مشعب ألربع طرق 

ئمة ( لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء القاالهيدروكربونلكشف تسرب  ألكترونى رقمى وجهاز

 ؛الهيدروكربونعلى 

نتاج امع توقع البدء في دراسة جدوى لتطوير محليا آلة السترداد سوائل التبريد بتكلفة منخفضة،  )هـ( 

داد تقنى بشأن استر 96؛ ست حلقات عمل لعدد 2021تشرين الثانى النموذج األولى بحلول نوفمبر/

صالح؛ مشاركا بشأن االسترداد وإعادة االستخدام واالست 73سوائل التبريد وخمس حلقات عمل لعدد 

لوجرام من كي 678و 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكيلوجرام من  1 677وتم استصالح 

 ؛2020و 2019أ في عامى 134-كربونفلوروالهيدرو

أنشطة زيادة الوعى بما في ذلك إعداد كتيب عن حافزين للضرائب لتشجيع اعتماد معدات تبريد وتكييف  )و( 

وذات كفاءة عالية في الطاقة؛ أربع حلقات عمل )افتراضية(  ذات احتمالية احترار عالمي منخفضةهواء 

وتكنولوجيات  المي منخفضةاحتمالية احترار ع مشارك من قطاعى الصحة واألغذية بشأن 501لعدد 

  في المعرض الوطني للتبريد وتكييف الهواء 2020في عام والمشاركة  7كفاءة الطاقة العالية؛

ExpoAcaire ؛ تسعة اجتماعات افتراضية لزيادة االستراتيجية الوطنية الستدامة التبريدبلزيادة الوعي

بع نشرة اخبارية وأربع نشرات اخبارية مشاركا من زبائن مكاتب التكنولوجيا، وتم ط 90الوعى لعدد 

ب؛ اصدار مبادئ توجيهية عن الممارسات الجيدة 141-الهيدروكلوروفلوروكربونرقمية عن إزالة 

، وثالثة 123-الهيدروكلوروفلوروكربونللصيانة وشحن أجهزة اطفاء الحرائق النقالى القائمة على 

وشحن  مونتريال والممارسات الجيدة في الصيانةعروض التحاد قطاع اخماد الحرائق بشأن بروتوكول 

                                                 
والمخلوطات المحتوية على  اآللية غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم، لتبادل المعلومات بشأن التجارة بين الشركاء في المواد المستنفدة لألوزون   6

 مواد مستنفدة لألوزون والمنتجات والمعدات.
عند المستعمل  ضةذات احتمالية احترار عالمي منخفن تكنولوجيا دوالر أمريكي لمشروع تجريبي ع 41 000شملت خطة تنفيذ الشريحة الثالثة مبلغ    7

مالية احترار ذات احت، تم صياغة هذا المشروع لنشاط مساعدة تقنية لتعزيز اعتماد معدات 84/84النهائي الذي سيجرى اختياره. وعلى ضوء المقرر 

 وكفاءة طاقة لدى المستعمل النهائي. عالمي منخفضة
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  .123-أجهزة اطفاء الحرائق النقالى القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 وحدة رصد وتنفيذ المشروع

، أعدت وحدة رصد وتنفيذ المشروع تقرير سنوي لكل مشروع وعقدت ستة اجتماعات الثالثةخالل الشريحة  - 11

 .2020-2019ويستتتتترت إعداد تقرير التحقق للفترة  تنفيذ المشتتتتتروعات ةوقامت بمراجع لمتابعة تنفيذ المشتتتتتروعات؛

دوالر  480 834من إجمالي مبلغ  دوالر امريكي(  373 879) في المائة 78تم صتترف ، 2021وحتى أغستتطس/آب 

 .2الجدول  يبينكما الموافق عليه أمريكي 

 وحدة رصد وتنفيذ المشروع حسب النشاط والشريحة في صرفال. 2الجدول 

 النشاط
 الصرف )دوالر أمريكي(

 الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى

 105,804 6,088 185,132 استشاريون

 0 0 21,562 اجتماعات الرصد

 0 687 30,265 نفقات السفر

 0 0 751 نثريات

 7,000 8,975 7,615 التحقق المستقل من االستهالك

 112,804 15,750 245,325 المجموع

 

 مستوى صرف األموال

لليونديبي دوالر أمريكي  2 431 052)دوالر أمريكي  3 015 752تم صرف ، 2021حتى يونية/حزيران  - 12

دوالر أمريكي  4 885 047من إجمالي مبلغ  مانيا(،لأل دوالر أمريكي 488 700لليونيب ودوالر أمريكي  96 000و

في دوالر أمريكي  1 869 295. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره 3كما يبين الجدول  موافق عليه حتى اآلن، 

، بما في ذلك تكاليف التشغيل االضافية في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان، التى لم ينفقها 2022و 2021 عامى

 (.6())أ77/35اليونديبي حتى اآلن، تمشيا مع المقرر 

. التقرير المددالي للمرحلددة الثددانيددة من خطددة ةدارة ةزالددة المواد الهيدددروكلوروفلوروكربونيددة في كولومبيددا )دوالر 3الجدددول 

 أمريكي(

 المجموع الموافق عليه الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة

الموافق 

 عليها

الموافق  المنصرفة

 عليها

 الموافق المنصرفة

 عليها

 المنصرف الموافق عليه المنصرفة

 2,431,052 4,246,347 381,775 635,749 260,209 1,268,007 1,789,068 2,342,591 يونديبي

 96,000 155,000 0 50,000 46,000 50,000 50,000 50,000 يونيب

 488,700 488,700 0 0 162,900 162,900 325,800 325,800 ألمانيا

 3,015,752 4,885,047 381,775 685,749 469,109 1,480,907 2,164,868 2,718,391 المجموع

 62 56 32 80 معدل الصرف %

 

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعة واألخيرة خطة تنفيذ الشريحة 

 :2020و  2021عامي  فيسيتم تنفيذ األنشطة التالية  - 13

 غير الرسمية ليةاآلفي مواصلة االشتراك  والتصاريح؛ الحصص والترخيص رصد نظاممواصلة  )أ( 

ن بشأن ارصد الزيارات لموزعى سوائل التبريد في خمس مدن؛ اجتماع؛ للموافقة المسبقة عن علم

مع الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة؛ المواد المستنفدة لألوزون الرقابة على االتجار في 

أربع حلقات األسطوانات القابلة إلعادة الملء؛ عمل لنشر نتائج المشروع التجريبي بشأن استخدام حلقة 
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المواد المستنفدة موظف جمارك بشأن الرقابة على االتجار في  350عمل وثالث دورات افتراضية لعدد 

 دوالر أمريكي(؛ 25 000)يونيب( ) لألوزون

ذات احتمالية مشارك لكل حلقة( على االستخدام االمن لسوائل التبريد  30حلقتا عمل لتدريب المدربين ) )ب( 

، ووضع مبادئ توجيهية للتدريب الرقمى بشأن االستخدام اآلمن لثانى أكسيد احترار عالمي منخفضة

 دوالر أمريكي(؛ 54 300( )ألمانيا)في معدات التبريد التجارية  R-290الكربون و 

الترويج لعملية إصدار الشهادات لتقنيي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من خالل اجتماعات زيادة  )ج( 

الوعى االفتراضية والحضور الشخصى وحلقات عمل وحلقات تدارس نتج عنها اصدار شهادات 

 ؛دوالر أمريكي( 14 576) )يونديبي(تقنى  500لحوالى 

دوالر  20 000)يونديبي( )معدات التبريد القائمة على الهيدروكربون دخول السوق تقريران لتقييم  )د( 

 أمريكي(؛

تقنى تبريد وتكييف  50حلقتا عمل لعدد ومواصلة رصد شبكة االسترداد وإعادة االستخدام واالستصالح  )هـ( 

 دوالر أمريكي(؛ 20 000االستصالح )يونديبي( )والجمع مراكز هواء ومشغلى 

وذات كفاءة في ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة مواصلة المساعدة التقنية لتشجيع اعتماد معدات  )و( 

مستعمل نهائي وموفر  150الطاقة عند المستعمل النهائى من خالل ثالث حلقات عمل على األقل لعدد 

كفاءة في وذات احتمالية احترار عالمي منخفضة تكنولوجيا لعرض خبرات في اعتماد تكنولوجيات 

وإدارة المعدات وفوائد التدريب   وكوافز ضريبية لهذه التكنولوجيات والممارسات الجيدة للصيانة الطاقة

 20 000) االسترداد وإعادة االستخدام واالستصالح )يونديبي(، وتوافر خدمات  وإصدار الشهادات

  دوالر أمريكي(؛

المواد لدعم االطار الناظم إلزالة  استمرار حمالت زيادة الوعى والمساعدة التقنية )ز( 

 ؛دوالر أمريكي( 73 075) )يونديبي( الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي( 107 483) )يونديبي(تنفيذ المشروع ورصده، بما في ذلك تحقق مستقل من االستهالك  )ح( 

 .)يونديبي(

  

 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثالثةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة 

 اإلطار القانوني

 30.21عند  2021أصدرت حكومة كولومبيا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  - 14

 في بروتوكول مونتريال. أهداف الرقابةطن من قدرات استنفاد األوزون، وهى أقل من 

)المتوقع من الحريق  الوقايةب في قطاع 141-الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون إن عمليات - 15

( لجميع استخدامات 2)ب( ) 75/44بموجب المقرر  2017كانون األول/ديسمبر  31بحلول 

كانون  31)المتوقع بحلول ة الخلط المستوردة النقى والموجود في البوليوالت سابقب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

وتصنيع واستيراد أنواع من معدات تكييف الهواء مكثفة  (،(2)ب( ) 75/44بموجب المقرر  2017األول/ديسمبر 
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 يناير/الثانى كانون 1أطنان )كان متوقعا بحلول  5بقدرة تبريد أقل من  22-تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربونوومغلفة 

تأخرت ألن الحكومة قررت جمع التدابير التشريعية في مشروع قانون واحد. ( 2)ب( ) 75/44المقرر  بموجب 2021

والخطوات المتبقية لالنتهاء من القانون هى موافقة نائب وزير البيئة والموظف القانونى وتوقيع مشروع القانون من قبل 

؛ وسيبدأ تنفيذ الحظر عند حدوث 2021ن األول وزراء البيئة والصناعة والتجارة، المتوقع بحلول ديسمبر/كانو

 االنتهاء من القانون وبدأ نفاذ الحظر إلى االجتماع التسعين.فيه التوقيعات. وتم االتفاق على أن يقدم اليونديبي تحديثا يؤكد 

 أنشطة في قطاع الرغاوي

 2021يناير/كانون الثانى  1لم تستكمل عمليا ت تحول الشركات في قطاع الرغاوى بالرغم من الحظر في  - 16

؛ وماتزال الشركات تصنع البوليوالت سابقة الخلطالنقى والموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى استيراد 

تخدام المخزونات من باس ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على رغاوى البوليريثان 

، بحيث سمحت لها حتى الحظر القادم على جميع استخدامات ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

دخول حيز النفاذ. يالحظ أن اليونديبي  البوليوالت سابقة الخلطالنقى والموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

شروع، وتشجع األمانة اليونديبي أن يبذل أقصي جهد لضمان لن يتمكن من تقديم المساعدة إلى الشركات بعد انتهاء الم

 أن أكبر عدد من المستعملين االحقين المؤهلين المشاركة في المشروع.

 طن مترى من 161.53إلزالة  ن الحقوزب 791شملت المرحلة الثانية تحول أكثر من  - 17

 إزالةشركة صغيرة ومتوسطة الحجم مشاركتها في المشروع  117تحول  أكد ؛ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ا منتظر صغيرة ومتوسطة الحجم  ةشرك  23مازال تأكيد و ؛ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من  139.09

كجزء من  ،اليونديبي أكد. وب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى اضافى من  9.61سينتج عنه إزالة  مما

، أنه سيقدم قائمة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقرير المرحلى بشأن المرحلة الثانية من الت

بالمستعملين الذين تمت مساعدتهم واإلزالة المرتبطة بهم ، وعند اكتمال مشروعات رغاوى البوليوريثان، سيعيد إلى 

 10.96ركات التى لم تشارك في المشروع، محسوبة على أساس موال المرتبطة بهذه الشاألالصندوق المتعدد األطراف 

 دوالر أمريكي/كيلوجرام.

تكاليف التشغيل االضافية المتكبدة خالل )ب(، قدم اليونديبي معلومات تشير إلى 84/70تمشيا مع المقرر  - 18

. ب141-لهيدروكلوروفلوروكربوندوالر أمريكي/كيلوجرام ل 9.10البالغة  المواد الهيدروفلوروأوليفانيةالتحول إلى 

مع األخذ في االعتبار ثانى  تكاليف التشغيل االضافيةوعند استخدام األسعار التى قدمها اليونديبي، قامت األمانة بحساب 

في  يؤخذالمخفض مع الماء، الذي لم  الهيدروفلوروأوليفانأكسيد الكربون االضافى المتولد من تفاعل اإليزويانات و

دوالر  2.13حساب اليونديبي. وفي جميع السناريوهات، كانت القيم التى حصلت عليها األمانة أعلى من  االعتبار في

، وتم الحصول دوالر أمريكي/كيلوجرام  3.78(، حيث األقل هو 6)ب()75/44المحددة في المقرر أمريكي/كيلوجرام 

الذي أبلغ عنه البلد في تقرير  ب141-كربونلهيدروكلوروفلورول دوالر أمريكي/كيلوجرام 3.90عليها باستخدام سعر 

. واعتبرت األمانة أن من غير HFO-1233ze(E)لـ  دوالر أمريكي/كيلوجرام 17و  2020البرنامج القطرى لعام 

 (6)ب()75/44المقرر المحددة في  دوالر أمريكي/كيلوجرام 2.13أقل من  تكاليف التشغيل االضافيةالمحتمل أن تكون 

 .ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون و HFO-1233ze(E)كبيرا في سعر  طالما يظل الفرق

 أنشطة في قطاع الخدمة

، لم يكن اليونديبي محليا آلة استرداد سوائل تبريد ذات تكلفة منخفضة في ما يتعلق بدراسة الجدوى بشأن تطوير - 19

واضحا بشأن متى تكون الشركة المحلية قادرة على البدء في بيع آالت مصتعة محليا، وال المبيعات السنوية التقريبية 

. وتم االتفاق على أن يدرج 2021ألن ذلك يعتمد على نتائج الدراسة المتوقع االنتهاء منها بحلول ديسمبر/كانون األول 

خطة إدارة إزالة المواد الة التصنيع في الشركة، كجزء من التقرير النهائي للمرحلة الثانية من اليونديبي تحديثا عن ح

خطة إدارة إزالة المواد الذي يقدم مع الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 Industrias Thermotar Ltda (Thermotar)تحديث عن حالة التصنيع في 

 

 التدليلىشروع التقرير الختامي للم ،نيابة عن حكومة كولومبيا ،في االجتماع الحادي والثمانين، قدم يونديبي - 20

وفي . Industrias Thermotar Ltdaكغاز تبريد بديل في تصنيع تكييف الهواء التجاري في شركة  R-290الستخدام 

ل دفعة من الكباسات كانت تنتظر أوألن الشركة  R-290من بيع أي معدات قائمة على  الشركة ذلك الوقت، لم تتمكن

 التصنيعبلغ اليونديبي أن وفي االجتماع الرابع والثمانين، أالخدمة.  تقنييواالنتهاء من تدريب  R-290القائمة على 

.الخدمة تقنيييب تدر الشركةاستكملت و  ؛201لثاني/نوفمبر عندما يتم تسليم الكباسات في نهاية تشرين ا يتوقع أن يبدأ

  

 Thermotar، التى أدت إلى غلق مؤقت لشركة 19-منذ االجتماع الرابع والثمانين، وبالرغم من جائحة كوفيد 21

ا في ذلك العديد ، بمR-290وحدة قائمة على  28وشركات أخرى لعدة أشهر، تمكنت الشركة من تصنيع وبيع حوالى 

 .R-290وتم تطوير وحدة تدريب قائمة على منها التى تم تصديرها في اإلقليم؛ 

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده

والر د 106 955)مقدرة بحوالى  وحدة تنفيذ المشروع ورصدهتغيير األرصدة المتبقية ل المتوقعكان من  22

عنها انخفاض في نفقات السفر والمتعلقة باالجتماعات. وأكد  ، التى نتج19-الوحدة، وجائحة كوفيد موظفىأمريكي( في 

مرحلة الثانية، سوف يستخدم فقط في األنشطة حتى تاريخ االنتهاء من ال اليونديبي أن التمويل بموجب المرحلة الثانية

نفيذ المشروع توحدة عن األنشطة المضطلع بها من قبل وأن التقرير المرحلى للمرحلة الثانية سيشمل معلومات تفصيلية 

المالى للمرحلة  والتكاليف المتعلقة بها، وأن اليونديبي سيعيد أي أرصدة متبقية مرتبطة بالوحدة عند االنتهاء ورصده

 الثانية. 

 استكمال المرحلة الثانية

لومبيا سوف لكو هيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الأكد اليونديبي أن المرحلة الثانية من  23

 من االتفاق. 14كما ورد في الفقرة  2022ديسمبر/كانون األول  31تستكمل في 

 8تنفيذ السياسة الجنسانية

ذا لم تشمل خطة نفذت السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى بعد الموافقة على المرحلة الثانية وله 24

ي قطاع فومع ذلك، تم تضمين حلقة تدريب بشأن المنظور الجنسانى في المشروعات االستثمارية التنفيذ األصلية؛ 

ير المناخ رغاوى البوليوريثان. وفضال عن ذلك، تم تعيين استشارى من اليونديبي في مجالى المنظور الجنسانى وتغ

ر استشارى على المنظو 12يب لتدر 2020دت حلقتى عمل في أبريل/نيسان قلدعم الوحدة الوطنية لألوزون، وع

 الجنسانى وتعميمه.ويجرى حاليا جمع تصنيف نوع الجنس في جميع دورات التدريب.

 استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قامت بالفعل بتنفيذ حظر على تصنيع واستيراد و قيد التشغيللدى حكومة كولومبيا نظام ترخيص وحصص  - 25

وعلى واردات  المجمدات-القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمبردات الثالجات المنزلية

كانون األول/ديسمبر  31في البوليوالت سابقة الخلط )بدءا من  والموجودب السائب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

استخدامات على جميع  ،2021ديسمبر/كانون األول  31، المتوقع نفاذه في الحظر المقبل إن(. 2021

وعلى استيراد وتصنيع جميع معدات التبريد وتكييف الهواء ومكافحة الحرائق ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون، باستثناء معدات مكافحة الحرائق القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على 

صص والتصاريح وسجل المستوردين ومواصلة الرقابة ، وكذلك االستخدام المتواصل لنظام الترخيص والح123

                                                 
 لمشروع.)د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة ا84/92طلب المقرر    8
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   .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالصارمة ورصد الواردات، ستؤدى إلى دعم استدامة إزالة 

 االستنتاج

في المائة أقل  30و لبلد لالمتثالافي المائة من خط أساس  72كان استهالك البلد الذي تم التحقق منه أقل بنسبة  - 26

مّكن توسوف ي قيد التشغيل، كما أن نظام ترخيص وحصص الواردات في البلد من هدف اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية

إال استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال.  في من تحقيق تخفيضات

ب السائب والمحتوى في البوليوالت 141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  2021انى يناير/كانون الث 1أن الحظر في 

والتوافر  19-لم ينتهى بعد بسبب جائحة كوفيد قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان إلى السيكلوبنتان وتحولسابقة الخلط 

نتهاء من شركات تصنيع رغاوى في السوق المحلية؛ وسوف يتم االالمواد الهيدروفلوروأوليفانية في  التجارى المحدود 

وعلى حين أن الممارسة غير اآلمنة الستخدام  .2021البوليوريثان المتبقية بحلول أكتوبر/تشرين األول 

مستمرة بعد فترة طويلة من اإلزالة المتوقعة لهذه  الحرائقب في قطاع مكافحة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

يضمن أن ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى الواردات من  2021ثانى يناير/كانون ال 1والحظر في الممارسة، 

في قطاع ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون، تمشيا مع الحظر القادم في استخدام هذا االستخدام سيجرى إزالته

 الثالثةووصل مستوى صرف األموال للشريحة . 2021ديسمبر/كانون األول  31الوقاية من الحرائق المتوقع في 

لتمويل الشامل الموافق عليه. واألنشطة التي تمت في قطاع الخدمة جزء من ا من في المائة 62في المائة و  56إلى 

احترار عالمي منخفضة ومن المتوقع أن  احتماليةإطار متجانس مخطط بدقة لتعزيز القطاع، وتيسير إدخال بدائل ذات 

 بموجب البروتوكول.بالتزامات االمتثال تضمن استدامة طويلة المدى لألنشطة وأن تستمر في مساعدة البلد على الوفاء 

وسوف تتناول الوحدة الوطنية لألوزون التوصيات الواردة في تقرير التحقق من خالل اقتراح تحسينات على استخدام 

دثة وتكنولوجيات اتصاالت وبناء قدرات واالجتماع مع السلطة الوطنية للترخيص البيئي ووزارة التجارة معلومات مح

 والصناعة والسياحة واإلدارة الوطنية للضرائب والجمارك لتبادل المعلومات وتحديد فرص التحسينات.

 التوصية

  :توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية - 27

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  الثالثةعلما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة أن تحاط  (أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا؛

من حكومة كولومبيا واليونديبي واليونيب وحكومة ألمانيا تقديم تقرير مرحلى عن تنفيذ  تطلب  (ب)

من خطة  الثالثةالمرحلة زء من طلب الشريحة الثانية من بالشريحة األخيرة كجبرنامج العمل المرتبط 

 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المرحلة الثانية من  الرابعة واألخيرةالموافقة الشاملة على الشريحة ب توصي أمانة الصندوق أيضا 28

مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه، على  عند 2022-2021خطة كولومبيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

إلى االجتماع التسعين تأكيدا بانتهاء مشروع القانون الوارد في الوثيقة  أساس أن يقدم يونديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44  ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربونونفاذ عمليات الحظر على استخدام

النقى والموجود في البوليوالت ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوندامات قطاع الوقاية من الحرائق وجميع استخ

  :الهيدروكلوروفلوروكربونسابقة الخلط وتصنيع واستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على 
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تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم

 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة خطة  )أ(

 الثانية، الشريحة الرابعة(

 يونديبي 17 999 257 134

(b)  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة

 الثانية، الشريحة الرابعة(

 يونيب 3 250 25 000

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة خطة إدارة إزالة المواد  )ج(

 الثانية، الشريحة الرابعة(

 ألمانيا 6 973 54 300
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

 كولومبيا
 الوكالة )أوال( عنوان المشروع

 ألمانيا حكومة يونديبي )رئيسة(،  (الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 63.21 2020السنة:  المرفق جيم المجموعة األولى() 7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

 

 2020 السنة: )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت ةكيميائيالمادة ال

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 21.54    21.54     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.29    0.09  0.20   123-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 41.37    1.42  0.65 39.30  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب في 141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 0.09       0.09 

 

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

:2010-2009خط األساس لفترة   225.6 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 225.6 

من قدرات استنفاذ األوزون(الستهالك المؤهل للتمويل )طن   

 23.59 المتبقى 201.94 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2023 2022 2021 خامسا( خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  يونديبي

 األوزون(

0.00 7.30 3.65 10.95 

 1,021,950 340,650 681,300 0 التمويل )دوالر أمريكي(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  حكومة ألمانيا

 األوزون(

0.00 0.00 0.00 0.00 

 0 0 0 0 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 )سادسا( بيانات المشروع

 غير متاح 0 73.32 73.32 73.32 73.32 73.32 146.64 146.64 146.64 146.64 االستهالك في بروتوكول مونتريال(حدود 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون(

 غير متاح 0 14.19 14.19 30.21 30.21 30.21 30.21 42.91 42.91 78.96

تكاليف المشروع المطلوبة 

من ناحية المبدأ )دوالر 

 أمريكي(

 1,683,635 0 207,864 0 0 587,083 0 0 479,688 0 409,000 تكاليف المشروع يونديبي

  117,854 0 14,550 0 0 41,096 0 0 33,578 0 28,630 تكاليف الدعم

 395,000 0 0 0 0 0 0 0 395,000 0 0 تكاليف المشروع ألمانيا

 51,350 0 0 0 0 0 0 0 51,350 0 0 تكاليف الدعم

)دوالر  مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ

 أمريكي(

409,000 0 874,688 0 0 587,083 0 0 207,864 0 2,078,635 

 169,204 0 14,550 0 0 41,096 0 0 84,928 0 28,630 )دوالر أمريكي( مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ

 2,247,839 0 222,414 0 0 628,179 0 0 959,616 0 437,630 مجموع األموال المطلوبة من ناحية المبدأ )دوالر أمريكي(

 

 (2021)سابعا( طلب الموافقة على تمويل الشريحة األولى )

 )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة  الوكالة

 

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم 

 28,630 409,000 يونديبي 

 0 0 ألمانيا

 28,630 409,000 المجموع

 

 النظر على نحو فردى توصية األمانة
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 وصف المشروع

 
 

طلبا لتمويل المرحلة الثالثة من خطة  ،نيابة عن حكومة كولومبيا، قدم يونديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسة - 29

  1 940 000تشمل  ،دوالر أمريكي 2 498 450إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 

دوالر أمريكي،  395 000ليونديبي، ومبلغ  لدوالر أمريكي  135 800دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  

تنفيذ الشريحة  إن. 9لحكومة ألمانيا، كما قدم في األصلدوالر أمريكي  27 650كاليف دعم الوكالة ومقدارها زائدا ت

المواد  ستزيل االستهالك المتبقى من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثالثة

 .2030بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

التى تطلب  يةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من  30

 690لبالغة ادوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  467 000دوالر أمريكي، تتألف من  499 690في هذا االجتماع 

 دوالر أمريكي لليونديبي فقط، كما قدمت في األصل. 32

 خطة ةدارة ةزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلتين األولى والثانية من 

لكولومبيا في  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على المرحلة األولى من  31

في المائة من  10لتلبية خفض بنسبة  11تينوتم تعديلها في االجتماع السادس والس 10األصل في االجتماع الثانى والستين

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، إلزالة  6 821 483عند مجموع تكلفة تبلغ  2015خط األساس بحلول عام 

مستخدمة في قطاع خدمة التبريد ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  78.91

، زائدا تكاليف دعم الوكالة، دوالر أمريكي  5 621 483وتكييف الهواء وقطاع المذيبات وقطاع األيروصول، وتشمل 

المواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون  56.02الموافق عليها في االجتماع الستين إلزالة 

نتاج رغاوى البوليوريثان العازلة الجاسئة في القطاع الفرعى للتبريد المستخدمة في إ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (.60/30المنزلى ألربع شركات )المقرر 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا في  الثانيةتمت الموافقة على المرحلة  32

عند مجموع تكلفة  2020من خط األساس بحلول عام  في المائة 35لتلبية خفض بنسبة  12والسبعين الخامساالجتماع 

من قدرات استنفاد األوزون من المواد طن  122.3 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، إلزالة 5 221 481تبلغ 

ائق. وقطاع الرغاوى وقطاع الوقاية من الحر الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

والتقارير  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتتاح نظرة عامة على تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك تحليل استهالك 

 26إلى  1المرحلية والمالية عن التنفيذ وطلب الشريحة الرابعة واألخيرة المقدم إلى االجتماع الحالى، في الفقرات من 

 هذه الوثيقة.ب

 

دليلى توباالضافة إلى ذلك، وفي االجتماع الخامس والسبعين أيضا، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع  33

 Industrias)بروبان( كبديل لسوائل التبريد في تصنيع أجهزة تكييف الهواء في شركة  R-290الستخدام 

Thermotar Ltda (Thermotar في كولومبيا إلزالة )من  األوزون طن من قدرات استنفاد 0.73

 (.75/40)المقرر  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  

                                                 
 من وزوارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا إلى اليونديبي.  2021يوليه/تموز  26حسب الرسالة مؤرخة في 9

10   UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54عشر من الوثيقة  المرفق الثانى   11
12   75/85UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ةدارة ةزالة من  المرحلة الثالثة

 االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل

لمرحلة المرتبطة با المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 78.91بعد خصم  34

مرتبطة  طن من قدرات استنفاد األوزون 122.3، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من 

غ االستهالك ، يبلThermotarمرتبطة بالمشروع التدليلى في  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.73بالمرحلة الثانية و

المواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون 23.59 الثالثةالمتبقى المؤهل للتمويل في المرحلة 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعى ل

-وروفلوروكربونالهيدروكلتقنى في قطاع الخدمة، يستهلكون  20 000و 12 000من المقدر وجود ما بين  35

لخدمة نظم واحدة ومنفصلة وتكييف هواء تجارى ووحدات مكثفة متوسطة وكبيرة ونظم تبريد مركزية كما يبين  22

في المائة من سوائل التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة،  16نسبة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون. ويمثل 4الجدول 

 R-410A (17ئة، معظمه في التبريد المنزلى وتكييف الهواء النقالى و في الما 42أ )134-يتبعه الهيدروفلوروكربون

في المائة  R-404A (5في التبريد الصناعى والتجارى(، و في المائة  14) R-507Aفي المائة في تكييف الهواء( و 

ويستخدم  13في المائة في تكييف الهواء(، ومخلوطات أخرى. 4) 407C-R( و في التبريد الصناعى والتجارى

تبريد المبانى، وفي قطاع الوقاية من الحرائق ولخدمة  أجهزة في المائة( في خدمة 2) 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

في المائة(؛  60في المائة( وفي تجميع معدات الوقاية من الحرائق الجديدة )حوالى  40أجهزة اإلطفاء اليدوية )حوالى 

ديسمبر/كانون  31بحلول  ب في قطاع الوقاية من الحرائق141-روفلوروكربونالهيدروكلوومن المتوقع حظر استخدام 

في المائة من المواد الخاضعة للرقابة المستهلكة في  12حوالى  HFC-227eaو  HFC-125؛ ويبلغ 2021األول 

 قطاع الوقاية من الحرائق.

  2020في كولومبيا في عام  22-لهيدروكلوروفلوروكربون. التوزيع القطاعى ل4الجدول 

 القطاع/االستخدام
متوسط الشحن  جرد المعدات

 )كج(

معدل التسرب 

)%( 

 االستهالك )طن مترى(

 184.13 - 131.52 35-25 1.01 519,127 تكييف هواء الغرف )وحيدة ومنفصلة(

 361.43 - 216.86 30-18 6.04 199,551 تكييف هواء تجارى )األسطح، منفصل متعدد، تبريد المبانى(

 3.28 - 1.64 40-20 1.58 5,188 التبريد التجارى )وحدات تكثيف متوسطة(

 60.69 - 34.68 35-20 16.03 10,818 تبريد صناعى )وحدات تكثيف ما بين متوسطة وكبيرة، نظم مركزية(

 609.23 - 384.70   734,684  المجموع

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية اإلزالة في المرحلة الثالثة من 
 

خفض استهالك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقترح المرحلة الثالثة من  36

 2025عام  في المائة بحلول 85و 2022في المائة من خط أساس البلد بحلول عام  81بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربون

انون الثانى يناير/ك 1إبتداء من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولن تستورد 2030في المائة بحلول عام  100و

ونتريال. حسب الحاجة، وتمشيا مع أحكام بروتوكول م 2040و 2030، باستثناء المسموح به لخدمة ما تبقى بين 2030

ارة إزالة المواد خطة إدى أنشأت خالل تنفيذ المرحلة الثانية من وسوف تستخدم الدروس المستفادة والبنية األساسية الت

لمواد المستنفدة افي المرحلة الثالثة، التى ستركز على دعم القدرة الوطنية لخفض إنبعاثات  الهيدروكلوروفلوروكربونية

دعم شبكة  الجيدة؛ ممارسات الخدمة علىلألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء من خالل تحسين قدرات التقنيين 

منخفضة وذات  اعتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمىواستصالح سوائل التبريد؛ تشجيع  تدويراسترداد وإعادة 

طاع الوقاية من قكفاءة في الطاقة في القطاع التجارى والصناعى في البلد؛ مساعدة تقنية ومعدات إلزالة االستهالك في 

 وإنفاذها. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاللوائح المتعلقة بالحرائق؛ دعم السياسات و

                                                 
 508B-452A, R-514A, R-449A, R-422A, R-407F, R-22D, R4-Rبما في ذلك    13
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 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة الثالثة من األنشطة المقترحة 
 

 تقترح المرحلة الثالثة األنشطة التالية: 37

 

المواد دود ح الذي يراقبالقرار  على : تعديلواللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةالسياس (أ)

دمة ما تبقى خدارة إلوأحكام  2030يناير/كانون الثانى  1، بما في ذلك اإلزالة في الهيدروكلوروفلوروكربونية

؛ عقد لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةثر الناظم إلصدار لوائح لاألن تقييم م؛ االنتهاء 2040-2030للفترة 

ية المستدامة تقنى عبر الدوائر الحكومية )بما في ذلك وزارة البيئة والتنم 60لعدد  على األقل حلقتى تدريب

لم ودوائر ووزارة التجارة والصناعة والسياحة واإلدارة الوطنية للضرائب والجمارك والخدمة الوطنية للتع

الث وثائق ؛ ثوزونالمواد المستنفدة لأل واستهالك أخرى( بشأن التدابير القانونية للرقابة وخفض إنبعاثات

 ي(؛دوالر أمريك 75 000)يونديبي( ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلزيادة الوعى العام بإزالة 

 

الترخيص  : مواصلة رصد نظامالمواد المستنفدة لألوزونتدريب موظفى الجمارك واإلنفاذ على التعرف على    (ب)

لكشف ومنع االتجار غير  روفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلووالتصاريح والحصص لواردات وصادرات 

زيادة الوعى لوإعداد مواد  زيارة رصد على األقل لمتاجر بيع غازات التبريد سنويا 25القانونى، بما في ذلك 

قة عن علم؛ ، ومواصلة االشتراك في آلية الموافقة المسبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمستوردى وتجار 

 ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكموظف جمارك بشأن الرقابة على  50تدريب سنوى واحد على األقل لعدد 

درة والمعدات التى قد تحتوى عليها، وكذلك تطبيق إجراءات رقابة الجمارك المعيارية وعمليات المصا

اء ثالثة بريد الحالية وشروالجزاءات عند اكتشاف المخالفات؛ معايرة وخدمة أجهزة التعرف على سوائل الت

ومخلوطات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاكتشاف أجهزة تعرف على سوائل التبريد قادرة على 

لألوزون تتألف  في المواد المستنفدة اإلتجارالهيدروفلوروكربون؛ إنشاء لجنة فيما بين المؤسسات للرقابة على 

ة والجمارك للضرائب والجمارك ومصلحة إدارة السياسة المالي من الوحدة الوطنية لألوزون واإلدارة الوطنية

رطة الدولية، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والسلطة الوطنية للترخيص البيئي ومكتب المدعى العام والش

رقابة على وعلى األقل اجتماع واحد سنويا للجنة، وثالث حلقات تدريب ألعضاء اللجنة عن لوائح وعمليات ال

 دوالر أمريكي(؛ 140 000)يونديبي( ) واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالم

 

سوائل التبريد  علىتدريب لل ثان : إنشاء مركزالتدريب التقنى على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى  )ج(

الطبيعية في إقليم الطبيعية لتحسين القدرات المؤسسية لتدريب التقنيين على االستخدام اآلمن لسوائل التبريد 

R-، بما في ذلك شراء وحدة تدليلية "لسوبرماركت صغير" قائم على ثانى أكسيد الكربون/14اضافى في البلد

 دوالر أمريكي(؛ 395 000مدرب )ألمانيا( ) 30وحلقتا تدريب للمدربين لعدد  15وأدوات خدمة 290

 

ة العمل : استعراض وتحديث المعايير الوطنية لكفاءأدوات وإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء )د(

نوية على األقل ؛ أربعة أنشطة سذات احتمالية احترار عالمى منخفضةالمتعلق باالستخدام اآلمن لسوائل التبريد 

دريبية لقادة على األقل أربع دورات ت؛ التبريد وتكييف الهواء للترويج إلصدار شهادات لكفاءة العمل لقطاع 

حدة أدوات و 150مد على األقل في ممارسات التبريد الجيدة؛ شراء تتقنى مع 3000وإصدار الشهادات؛  التقييم

شعب للخدمة اآلمنة لمعدات التبريد التجارى القائمة على الهيدروكربون )مثل، مضخات تفريغ جهاز مت

ف تسرب شك ازهومجموعة من الخراطيم ذات صمامات كوروية للهيدروكربونات ومقياس حمل دقيق وج

 دوالر أمريكي(؛ 591 520الهيدروكربون ومقياس تفريغ رقمى( )يونديبي( )

 

، بما شبكة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح: تقييم دعم شبكة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح   )هـ(

تنفيذ خطة عمل في ذلك التكاليف التشغيلية وأسعار الغاز المستصلح وطلب السوق وتعظيم نموذج األعمال؛ 

السترداد وتحديد وتوجيه وجمع غازات التبريد في ثالثة أقاليم، البناء على مبادرة إزالة المواد المستنفدة 

                                                 
خر مع أوضاع مناخية شملت المرحلة الثانية إنشاء مركز تدريب على سوائل التبريد الطبيعية في بوجوتا. وسيكون مركز التدريب الثانى في إقليم آ   14

 مختلفة وسوف يسمح بتدريب التقنيين الذين ال يستطيعون السفر إلى بوجوتا.
 لمستقبل.اويتضمن ذلك اإلبالغ عنه في تقديمات الشرائح في  R-290ون/ثانى أكسيد الكربسوف يتتبع البلد اعتماد تكنولوجيا    15
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وروبى؛ تحديث تطبيق "قم بإدارة غازات التبريد" الممولة من االتحاد األ 16لألوزون المستدامة وصديقة المناخ

شبكة االسترداد تقنى ومستعمل نهائي لتشجيع الخدمات التى تقدمها  60في أربع حلقات عمل سنوية لعدد 

؛ توفير خمس مجموعات أدوات للتمكن من استرداد سوائل التبريد السائلة وإعادة التدوير واالستصالح

، بما في ذلك وحدة استرداد سوائل التبريد ومقياس دقيق وجهاز تحليل  123-لهيدروكلوروفلوروكربونا)

رطل مع ثرموستات(؛ دراسة جدوى إلنشاء اسطوانات شحن غازات مصنعة  30له اسطوانات وحزام حرارى 

 دوالر أمريكي(؛ 310 000محليا، بما في ذلك تصنيع النماذج األولية وإجراء اختبارات األداء )يونديبي( )

 

ي القطاع ف ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقةمساعدة تقنية للترويج لتكنولوجيا   )و(
 :التجارى والصناعى

 

كيماويات في قطاعات السالسل الباردة والبترو لهيدروكلوروفلوروكربونامساعدة تقنية إلزالة استهالك  (1)
السوق  وتقييم وتحليلها استشارة لجمع البيانات؛ لهيدروكلوروفلوروكربونا: تقييم استهالك والصناعة

يئية المرتبطة ، وتقييم الفوائد البذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقةلتكنولوجيا 

مل نهائي مستع 60عمل لعدد  يباعتماد مثل هذه التكنولوجيا؛ الترويج لهذه التكنولوجيا من خالل حلقت

 دوالر أمريكي(؛ 155 000واء )يونديبي( ) وتقنيي تبريد وتكييف ه

 

وتكييف  وتحسين كفاءة الطاقة لنظم التبريد لهيدروكلوروفلوروكربونمساعدة تقنية إلزالة استهالك ا  (2)
كنولوجيا حلقات عمل والوصول إلى المتاجر والمتاجر الكبيرة وموردى التالهواء في المتاجر الكبيرة: 

؛ ي الطاقةفذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة لتحديد العوائق الرئيسة في استخدام معدات 

بريد دراسة بشأن التكنولوجيات لكشف التسرب والحفاظ على تماسك دوائر سوائل التبريد في نظم الت

في  اقةذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطية؛ دراسة بشأن التكنولوجيات المركز

مثل التى تصنعها  R-290 وحدات تكييف الهواء المركزية بمسالكنظم تكييف الهواء التجارية، بما في ذلك 

يعتمد على خواص المتجر وخيارات التركيب  الذي ، بما في ذلك الحجم األقصيThermotarشركة 

دت ومتطلبات الموردين والخدمة؛ تحليالت االستثمار؛ زيارات الرصد للمتاجر الكبيرة التى اعتم

لمتاجر وزيارات االتكنولوجيا، بما في ذلك تقدير كمى لوفورات الطاقة وخفض استهالك سوائل التبريد 

 دوالر أمريكي(؛ 185 000يا )يونديبي( )اعتماد التكنولوج ى تنظر في تالكبيرة ال

 

: تطوير معايير كفاءة العمل في من الحرائق في قطاع الوقاية 123-لهيدروكلوروفلوروكربونابرنامج لتناول   )ز(

جهزة اإلطفاء أقطاع الوقاية من الحرائق، مع دعم من الخدمة الوطنية للتعلم والتركيز على إعادة شحن وصيانة 

دارس وطنية معايير العمل الجديدة؛ حلقة ت لىتقنى ع 100رائد تقييم وإصدار الشهادات و 15النقالى؛ تدريب 

زة اإلطفاء لتعزيز المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات البيئية الجيدة في صيانة وإعادة شحن واستخدام أجه

المرحلة الثانية، وثالث حلقات ا بموجب التى تم تطويره 123-لهيدروكلوروفلوروكربوناالنقالى القائمة على 

لى القائمة وإعادة شحن واستخدام أجهزة اإلطفاء النقالزيادة الوعى بشأن الممارسات الجيدة في صيانة  عمل

الترويج إلصدار الشهادات؛ المساعدة التقنية وتوفير األدوات لتحليل و 123-على لهيدروكلوروفلوروكربون

ة االستخدام من معدات الوقاية لشركتين في شبكة االسترداد وإعاد 123-لهيدروكلوروفلوروكربوناواسترداد 

 دوالر أمريكي(؛ 48 480واالستصالح )يونديبي( )

 

، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تنفيذ استراتيجية اتصاالت بشأن إزالة زيادة الوعى والتثقيف  )ح(

والبيئة والصحة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقة بين إزالة نشرة اخبارية سنوية واحدة على األقل عن العال

المواد واالستهالك المسؤول واالنتاج، نشرتا أخبار سنويتان للجمهور العام بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة 

ملة لزيادة الوعى سنوية بشأن حماية طبقة األوزون؛ ثالثة أحدات للتنسيق ح، والهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
16   -of-out-phase-friendly-climate-and-rojects/sustainablep-s/ouru-g/aboutinitiative.or-cooling-https://www.green

ods-spods/colombia 
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التجارى والصناعى ى األقل مع األطراف الفاعلة في قطاعات مكافحة الحرائق والتبريد وتكييف الهواء عل

وعات المتعلقة باألوزون في جامعة واحدة على األقل من ضلتعزيز االستهالك المسؤول واالنتاج؛ تكامل المو

 دوالر أمريكي(. 50 000البيئة )يونديبي( ) الجامعى من أجل مشروعالخالل 

 

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده
 

سيتواصل  يةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونإن النظام المنشأ بموجب المرحلة الثانية من  38

األطراف الفاعلة  في المرحلة الثالثة، حيث ترصد الوحدة الوطنية لألوزون األنشطة وتبلغ عن التقدم المتحقق والعمل مع

ي( مع التفاصيل دوالر أمريكي )يونديب 195 000. وتبلغ تكاليف هذه األنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إلزالة 

( تحقق يدوالر أمريك 15 000( اجتماعات األطراف الفاعلة )دوالر أمريكي 160 000التالية: استشاريون وطنيون )

 (.دوالر أمريكي 20 000مستقل من االستهالك )

 

 17سانيةتنفيذ السياسة الجن
 

ع مؤشرات للقيام بأعمال بشأن تعميم المنظور الجنسانى، ستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بجمع بيانات لوض 39

ع بيانات خط عن تصنيفات نوع الجنس؛ وتبين التقارير الحالية أرقام التصنيفات )مثل، عدد النساء في كل نشاط(؛ جم

خطة إدارة نشطة أالنساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء بالمقارنة بعدد النساء العامالت في  التقنيين من األساس عن

ة الوعى؛ إدماج ؛ استخدام لغة تستجيب للمنظور الجنسانى في االتصاالت لزيادإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لنساء ا، وتشجيع الوحدة الوطنية لألوزوني المنظور الجنسانى في االعالن عن توظيف استشاريين جدد وموظفين ف

 اضافة التدريب على المنظور الجنسانى للمتعاقدين الجدد.على تقديم طلبات للوظائف؛ النظر في 

 

جب المرحلة دوالر أمريكي لتعزيز المساواة الجنسانية بمو 190 000باالضافة إلى ذلك، طلب اليونديبي مبلغ  40

للتحليل  كيدوالر أمري 25 000، بما في ذلك مبلغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة الثالثة من 

ام المساواة الجنسانية ولويات للنساء والرجال في المرحلة الثالثة، والعوائق الهيكلية أماألالجنسانى لتحديد االحتياجات و

رصد ستشارة وطنية لتصميم وتنفيذ وال دوالر أمريكي 144 000ومجاالت األولوية حيث تحدث المداخالت؛ مبلغ 

دارة إزالة خطة إخطة عمل توضع على أساس البيانات المجمعة لتعزيز المساواة الجنسانية وتمكين النساء في أنشطة 

وعى وتدريب لزيادة ال على األقل ألربع حلقات عمل دوالر أمريكي 10 000؛ مبلغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 000دة، ومبلغ لحلقتى عمل تدريبيتين على األقل لتمكين النساء والقيا دوالر أمريكي 6 000، ومبلغ ألطراف الفاعلةا

 لثالثة مطبوعات على األقل بمحتوى محدد بشأن المنظور الجنسانى. دوالر أمريكي 5

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من مجموع تكاليف 

 

لومبيا عند لكو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع تكاليف المرحلة الثالثة من يقدر  41

ائة خفض في الم 67.5)زائدا تكاليف دعم الوكالة(، كما قدمت في األصل، لتحقيق  دوالر أمريكي 2 335 000مبلغ 

. 2030في المائة خفض بحلول عام  100و 2025بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونمن استهالك خط أساس 

 األنشطة المقترحة وتفاصيل التكاليف. 5ويوجز الجدول 

 
 خطة ةدارة ةزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. مجموع تكاليف المرحلة الثالثة من 5الجدول 

 النشاط
التكاليف )دوالر  الوكالة

 أمريكي(

 75,000 يونديبي  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد سياسة ولوائح 

 140,000 يونديبي تدريب موظفى الجمارك واالنفاذ على كشف المواد المستنفدة لألوزون

 395,000 ألمانيا تدريب التقنيين على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى

 591,520 يونديبي إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء واألدوات

                                                 
 لمشروع.السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة ا )د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق84/92طلب المقرر    17
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 النشاط
التكاليف )دوالر  الوكالة

 أمريكي(

 310,000 يونديبي دعم شبكة االسترداد وإعادة االستخدام واالستصالح

ي الطاقة في المتاجر المساعدة التقنية للترويج العتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة ف

 والصناعةالبتروكيماويات قطاعات الكبيرة والسالسل الباردة و

 340,000 يونديبي

 48,480 يونديبي ية من الحرائقفي قطاع الوقا 123-الهيدروكلوروفلوروكربونبرنامج لتناول 

 50,000 يونديبي زيادة الوعى والتثقيف

 195,000 يونديبي تنسيق المشروع وإدارته

 190,000 يونديبي الترويج للمساواة الجنسانية

 2,335,000   المجموع

 

 للشريحة األولى من المرحلة الثالثةاألنشطة المخططة 

 

يبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن تمويل الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من  42

وسوف تشمل  2024وديسمبر/كانون األول  2022وستنفذ بين يناير/كانون الثانى  دوالر أمريكي 467 000مجموعها 

 األنشطة التالية:

 

االستعراض القانونى وتقييم األثر : السياسة واللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أ)

 30؛ دورة واحدة لزيادة الوعى لعدد لهيدروكلوروفلوروكربونائح وتدابير الرقابة المحدثة لاالقتصادى للو

 مشاركا 40اجتماعان سنويا مع ؛ لوائح وتدابير الرقابة المحدثة للهيدروكلوروفلوروكربونمشاركا عن 

يتالف من تقنيي التبريد وتكييف الهواء ومالك المتاجر الكبيرة واألطراف الفاعلة في قطاعى 

 (؛دوالر أمريكي 30 500)يونديبي( )ائح وتدابير الرقابة لوالبتروكيماويات والصناعة بشأن 

 

تصميم ونشر مواد تثقيفية : فدة لألوزونالمواد المستنتدريب موظفى الجمارك واإلنفاذ على التعرف على   (ب)

موظف جمارك وشرطة  100؛ دورتان تدريبيتان لعدد الهيدروكلوروفلوروكربونلمستوردى وتجار 

ية والمعدات الهيدروكلوروفلوروكربونالضرائب والجمارك والسلطات البيئية بشأن الرقابة على المواد 

هزة التعرف على سوائل التبريد الحالية وشراء ثالثة معايرة وخدمة أجالتى قد تحتوى على هذه المواد؛ 

إنشاء لجنة فيما بين المؤسسات للرقابة على التجارة في المواد المستنفدة ؛ أجهزة تعرف على سوائل التبريد

 الهيدروكلوروفلوروكربون، وحلقتى تدريب ألعضائها بشأن لوائح وعمليات الرقابة على لألوزون

 (؛أمريكي دوالر 56 000)يونديبي( )

 

استعراض وتحديث المعايير الوطنية لكفاءة العمل : أدوات وإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء  (ج)

تقنيا ومستعمل نهائي لتعزيز  60القابلة لالشتعال؛ حلقتا عمل لعدد  المتعلق باالستخدام اآلمن لسوائل التبريد

تقييم وإصدار  قائد 30؛ حلقتا تدريب لعدد ف الهواءالتبريد وتكيي إصدار شهادات لكفاءة العمل لقطاع 

 (؛دوالر أمريكي 129 500ممارسات التبريد الجيدة )ييونديبي( ) علىتقنى معتمد  600؛ شهادات

 

 واالستصالح االستخدام: تقييم شبكة االسترداد وإعادة واالستصالح االستخدامدعم شبكة االسترداد وإعادة  (ح)

حلقات عمل للترويج للخدمات التى  8تحديث تطبيق "إدارة غازات التبريد"؛ ؛ وتعظيم نموذج األعمال

مجموعات من األدوات لخمس مراكز جمع أو استصالح في البلد للتمكن من  5تقدمها الشبكة؛ توفير 

 دوالر أمريكي(؛ 130 000استرداد سوائل التبريد )يونديبي( )

 

جية اتصاالت ونشر؛ إعداد ونشر مواد تثقيفية وانتاج لتصميم استراتي استشارة: زيادة الوعى والتثقيف (خ)

وفوائد إزالة  حماية طبقة األوزونمواد دعائية؛ حملتان لزيادة الوعى بشأن أهمية 

ون؛ أربع حمالت في وسائل االعالم؛ إعداد وطبع نشرات اخبارية؛ حمالت تثقيف لهيدروكلوروفلوروكربا

 ؛دوالر أمريكي( 14 000)يونديبي( )بيئي منسقة مع برامج البيئة للمدارس 
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وتمكين  لتعزيز المساواة الجنسانية: استشارى وطنى لتصميم وتنفيذ ورصد خطة عمل السياسة الجنسانية (د)

خطة إدارة إزالة في أنشطة   لتحليل الجنسانى لتحديد االحتياجات واألولويات للنساء والرجالالنساء؛ ا

الت األولوية العوائق الهيكلية أمام المساواة الجنسانية ومجاديد وتح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سانى؛ ؛ حلقات عمل لزيادة الوعى والتدريب للمؤسسات بشأن تعميم المنظور الجنحيث تحدث المداخالت

 000ي( ))يونديبحلقات تدريبية بشأن تمكين النساء وريادة النساء؛ وتصميم ونشر مواد للجمهور العام 

 ؛ريكي(دوالر أم 58

 

لة وتقرير ين سنويا واجتماعين مع األطراف الفاعتقريرين مرحلي ،صدنشاط الر: تنسيق المشروع وإدارته  (ذ)

 .دوالر أمريكي( 49 000)يونديبي( )تحقق من االستهالك 

 

 

 تعليقات األمانة والتوصية
 

 التعليقات
 

صندوق المتعدد والسياسات والمبادئ التوجيهية للاستعرضت األمانة المرحلة الثالثة على ضوء المرحلة الثانية  43

خطة ثة من ون في قطاع االستهالك للمرحلة الثاللهيدروكلوروفلوروكرباألطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة ا

المتعدد  للصندوق 2023-2021( وخطة عمل الفترة 74/50)المقرر  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .األطراف

 

 االستراتيجية الشاملة

 

بحلول  لهيدروكلوروفلوروكربونلاستهالك خط أساسها  في في المائة خفض 100تقترح حكومة كولومبيا تلبية  44

في الفترة  الهيدروكلوروفلوروكربون، والحفاظ على الحد األقصي لالستهالك السنوى من 2030يناير/كانون الثانى  1

وتمشيا مع المقرر  18من بروتوكول مونتريال. 5( من المادة 1ثالثا)هـ() 8تمشيا مع الفقرة  2040إلى  2030من 

دارة إزالة المواد إل تهاخط، وافقت حكومة كولومبيا على أنه للسماح للنظر في الشريحة النهائية من 86/51

لالطار الناظم والسياسي الحالى لتنفيذ تدابير تضمن أن استهالك  ، سوف تقدم وصفا تفصيلياالهيدروكلوروفلوروكربونية

، 2040-2030للفترة  من بروتوكول مونتريال 5( من المادة 1ثالثا)هـ() 8لفقرة يمتثل ل الهيدروكلوروفلوروكربون

 .2030وتقترح تعديالت على اتفاقها مع اللجنة التنفيذية لتغطية الفترة بعد 

 

صرا على كان مقت 2040-2030ن كولومبيا من ضمان أن االستهالك في الفترة وعند شرح كيف ستتمك 45

بين جملة أمور،  ، بما في ذلك، منمن بروتوكول مونتريال 5( من المادة 1ثالثا)هـ() 8لفقرة االستخدامات الواردة في ا

وائح الوطنية، اللتمشيا مع  ، أوضح اليونديبي أنه30/2االستخدامات المحددة في التعديل على البروتوكول في المقرر 

لى يطلب من مستوردى مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال ترخيصا بيئيا؛ وينص كل ترخيص بيئي ع

، سيجرى وكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوراستخدامات موافق عليها. وخالل تنفيذ المرحلة الثالثة من 

بة بموجب لقانونى، بما في ذلك نطاق الترخيص البيئي المرتبط بالمواد الخاضعة للرقاالقيام باستعراض لإلطار ا

 بروتوكول مونتريال، لضمان أن خدمة االستهالك المتبقى يتم تناوله والرقابة عليه بطريقة صحيحة.

 

 ومدة المرحلة الثالثة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

 

خطة إدارة إزالة المواد بيا إعداد المرحلة الثالثة من مقرار حكومة كولوتساءلت األمانة عن سبب  46

فقط،  2025في المائة في عام  67.5بدال من خفض بنسبة  2030لإلزالة التامة في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
سنوات إبتدء من  صفرا في أي سنة طالما مجموع المستويات المحسوبة لالستهالك أكثر من فترة عشر الهيدروكلوروفلوروكربونقد يتجاوز استهالك    18

 ن.فلوروكربوالهيدروكلوروفي المائة من خط أساس  2.5، وال يتجاوز 10قسما على م 2040يناير/كانون الثانى  1إلى  2030يناير/كانون الثانى  1
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من أجل  ربونالهيدروكلوروفلوروكفي المائة من خط أساس  72كان أقل بنسبة  2020مالحظة أن استهالكها لعام 

االمتثال وأن كولومبيا ليست بلدا مستهلكا ألحجام منخفضة. وشرح اليونديبي أن المشروعات االستثمارية قد تم تنولها 

من غير المتوقع تغييرها تغييرا كبيرا في السنوات القادمة؛ في مراحل سابقة وأن األنشطة المضطلع بها في قطاع الخدمة 

مرحلة  سنتين؛ وكان مجموع اإلزالة متمشيا مع خاللمة دضطالع بعمل تمهيدى لمرحلة قاوليس من فاعلية التكلفة اال

للبلدان غير مستهلكة ألحجام منخفضة التى وافقت  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخطمن  أخرى ثالثة

الع بالتخطيط طويل األجل الضرورى عليها مؤخرا اللجنة التنفيذية؛ إن استراتيجية شاملة ستسمح لكولومبيا االضط

 .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلإلزالة التامة ل

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلوائح دعم إزالة 

 

، الهيدروكلوروفلوروكربونبينما الحظر القادم على استيراد وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على  47

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيكون حرجا ضمان إزالة 2021ديسمبر/كانون األول  31المتوقع أن ينفذ بحلول 

، نظرت 2040إلى عام  2030وخفض احتياجات الخدمة إلى أدنى حد في الفترة من عام  2030بنجاح بحلول عام 

، مثل اللوائح التى تتطلب استرداد يدروكلوروفلوروكربونيةلمواد الهقد تدعم اإلزالة التامة لاألمانة في لوائح أخرى 

المواد خالل خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وحظر تنفيس  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

خالل التركيب والخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الهواء )بما في ذلك وضع جزاءات  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 3حظر(، الئحة للتأكد من التسرب وممارسات االحتفاظ بالسجالت للمعدات الكبيرة )مثل، التى تزيد عن لمخالفة ال

من الحاويات والمعدات التى وصلت لنهاية  لهيدروكلوروفلوروكربونكيلوجرام من سوائل التبريد( واالسترداد الملزم ل

 اجبارىتقنيي التتبريد وتكييف الهواء وتنفيذ مخطط  حياتها وحظر االسطوانات القابلة للتخلص ووضع مدونة لممارسات

 إلى التقنيين المعتمدين فقط. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلصدار الشهادات وبيع 

 

قدرة البلد؛ وبناء على ذلك، قرر البلد تنفيذ م خارج اجبارياشرح اليونديبي أن تنفيذ الرصد وإنفاذ هذه اللوائح  48

 5149:   2014حديثا وكذلك المعيار  ةعلى معايير طوعية، خاصة معايير كفاءة العمل المعتمداستراتيجية قائمة 

للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الذي اعتمد باعتباره المعيار التقنى الكولومبي. وبدأ إصدار الشهادات لكفاءة العمل 

وسوف تؤدى األنشطة بموجب دات ليس اجباريا؛  ، إال أن إصدار الشها 2005لقطاع التبريد وتكييف الهواء في عام 

المرحلة الثالثة إلى دعم مخطط إصدار الشهادات والطلب على التقنيين المعتمدين. وبالمثل، لم يعتبر حظر االسطوانات 

 القابلة للتخلص منها قابال للتطبيق في أوضاع السوق الحالية.

 

اف، من بين جملة أمور، إدراج خدمة معدات مكافحة ، حيث قررت الطر30/2أشارت األمانة إلى المقرر  49

 االستهالك في االستخدامات المسموح بها في 2030يناير/كانون الثانى  1الحرائق والوقاية من الحرائق الحالية إبتداء من 

ا على استيراد . وبناء على ذلك، اقترحت األمانة أن ينفذ البلد حظر5في بلدان المادة  2040-2030المتبقى للخدمة للفترة 

يناير/كانون  1بحلول  123-الهيدروفلوروكربونئمة على االق معدات مكافحة الحرائق والوقاية من الحرائقوتجميع 

لهذا االستخدام هى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى عالية )مثل،  حاليا. ومع ذلك، يبدو أن البدائل المتاحة 2030الثانى 

HFC-236fa  ؛ وبالتالى، اقترحت األمانة أال تنفذ كولومبيا حظرا مبكرا في 9 810تبلغ  احترار عالمىاحتمالية ذو)

الصحيحتين للمخزونات من  واإلدارة( االضطالع بأنشطة لضمان المناولة 1) األفضلهذا الوقت ولكن 

ظر في فرض حظر منخفضة لغرض الن احتمالية احترار عالمى( رصد توافر بدائل ذات 2، )123-الهيدروفلوروكربون

 . وأكد اليونديبي التزام البلد بهذا المنهج.2030مبكر إذا أصبحت هذه البدائل متاحة قبل عام 

 

 تمويل اضافى لتنفيذ السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد األطراف

 

ع المقرر بينما اللجنة التنفيذية قد أشارت إلى وجوب إدراج المنظور الجنسانى في تنفيذ المشروع تمشيا م 50

تكامله في  األفضلولكن  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلم تكن هناك تكاليف اضافية ل، 84/92

األنشطة. وبناء على ذلك، فإن التمويل االضافى لتعزيز المساواة الجنسانية، بينما ذات مقصد جيد، غير مؤهلة. والحظت 

 2008األمانة أيضا أن اليونديبي حتى اليوم تمكن من تلبية استراتيجيته للمساولة الجنسانية، التى استخدمت في عام 
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متعدد األطراف، وسعت للحصول على تأكيد من اليونديبي بأنه سيتمكن من تنفيذ دون تمويل اضافى من الصندوق ال

وسياسته الجنسانية.  84/92تمشيا مع المقرر  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من 

المرحلة الثالثة من خطة ن تنفيذ ووافق اليونديبي على إزالة التمويل اإلضافى المطلوب، وأكد أن اليونديبي سيتمكن م

الجنسانية، وأوضح ان القصد من وسياسته  84/92تمشيا مع المقرر  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

)"المساواة الجنسانية كهدف مهم"(؛ومع  GEN2الطلب كان لزيادة مستوى الطموح الهادف إلى صانع المنظو الجنسانى 

ة لموارد اضافية لتطوير أنشطة محددة تهدف إلى تعميم المنظور الجنسانى لتحقيق ذلك المستوى ذلك، ستكون هناك حاج

 من الطموح.

 

 المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف

 

 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
 

دوالر امريكي لدراسة جدوى بشأن إنشاء تصنيع محلى السطوانات  40 000شملت المرحلة الثالثة مبلغ  51

غازات يمكن إعادة ملئها، بما في ذلك تصنيع النموذج األصلى وتنفيذ اختبارات األداء. وبينما تدعم هدف جعل اسطوانات 

البلد لم يقصد تنفيذ حظر على االسطوانات القابلة للتخلص  يمكن إعادة ملئها متاحة في السوق المحلية، الحظت األمانة أن

لم يكن من المحتمل إنشاء مرفق تصنيع كولومبي يتطلب اقصاديات الحجم الكبير للتنافس مع منها؛ وفضال عن ذلك، 

ء على ذلك، في اإلقليم. وبنا 5منتجى االسطوانات التى يعاد ملئها في غياب هذا الحظر والطلب الكبير من بلدان المادة 

 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوافق اليونديبي على إزالة الدراسة من 

 

 قطاع الوقاية من الحرائق
 

هيدروفلوروكربونات ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة لقطاع الوقاية من اليهدف البلد إلى تجنب استيراد  52

ودعم ممارسات الخدمة. ومن أجل هذا الهدف،  123-فلوروكربونكلوروالهيدروالحرائق من خالل تعظيم استرداد 

 كانون/ديسمبر سيجرى تطوير معاييروطنية لكفاءة العمل للقطاع وذلك بموجب الشريحة األولى ويتوقع تنفيذها بحلول 

أجهزة تبريد المبانى أن يسترد من  123-لهيدروكلوروفلوروكربونل. وتساءلت األمانة عما إذا كان يمكن 2023  األول

وأكد اليونديبي وإعادة استخدام أجهزة اإلطفاء النقالى أو أن هناك حاجة لالستصالح لتلبية معايير النوعية الضرورية. 

أن شبكة االسترداد وإعادة االستخدام واالستصالح لكولومبيا ليس لديها معدات مناسبة الستصالح 

من أجهزة تبريد المبانى هو  123-الهيدروكلوروفلوروكربون ا، وكان قصد استرداد 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

إعادة استخدامه في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وخالل تنفيذ المرحلة الثالثة، سيقوم اليونديبي، بالتعاون مع خبراء من 

مسترد من أجهزة تبريد المبانى يمكن ال 123-الهيدروكلوروفلوروكربونقطاع مكافحة الحرائق، بدراسة ما إذا كان 

 استخدامه في أجهزة اإلطفاء النقالى.

 

 مجموع تكاليف المشروع وأهداف اإلزالة وتوزيع الشرائح

 

؛ وبناء على ذلك، تم خفض تمويل قطاع 75/40المقرر  ،دون قصد ،في االعتبار ىلم يأخذ التقديم األصل 53

إنشاء تصنيع محلى السطوانات غازات دوالر أمريكي عن طريق: إزالة دراسة الجدوى بشأن  60 332الخدمة بمبلغ 

دعم سياسات إزالة أنشطة لكل من  دوالر أمريكي 5 000دوالر أمريكي(؛ تخفيض مبلغ  40 000شحنها )يمكن إعادة 

والرقابة على االتجار في  الهيدروكلوروفلوروكربونواإلطار الناظم، ودعم معدات  وروفلوروكربونالهيدروكل

 ، وذلك على أساس ترشيد الميزانية مواد هيدروكلوروفلوروكربونية قد يحتوى علىالذي  الهيدروكلوروفلوروكربون

اعدة التقنية إلزالة استهالك من المس دوالر أمريكي 10 000من أجل استشاريين قانونيين وطنيين؛ ترشيد 

وتحسين كفاءة الطاقة لنظم التبريد وتكييف الهواء في المتاجر الكبيرة؛ خفض الطوارئ في  الهيدروكلوروفلوروكربون

 .ورصده من وحدة تنفيذ المشروع دوالر أمريكي 6 033؛ خفض مبلغ دوالر أمريكي 332آالت التقنيين بمبلغ 

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوبناء على ذلك، يبلغ اجمالى تكاليف المرحلة الثالثة من  54

، استهالك البلد من 75/50( زائدا تكاليف دعم الوكالة، تمشيا مع المقرر 6)الجدول  دوالر أمريكي 2 078 653
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 دوالر أمريكي 1 841 188مؤهل للتمويل، يتألف من ، واالستهالك المتبقى ال2020لعام  الهيدروكلوروفلوروكربون

-لهيدروكلوروفلوروكربون كيلوجرام باستخدام االستهالك المؤهل ل/دوالر أمريكي 4.80لقطاع الخدمة محسوبا عند 

طن مترى( زائدا  383.58طن من قدرات استنفاد األوزون ) 20.94بمقدار  123-الهيدروكلوروفلوروكربونو  22

كيلوجرام على أساس /دوالر أمريكي 4.80لقطاع الوقاية من الحرائق محسوبا على أساس  أمريكيدوالر  48 480

 188 967و  123-الهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى( من  10.1) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.20إزالة 

 0.49لكولومبيا المؤهل للتمويل  لتنسيق المشروع وإدارته. وباالضافة إلى ذلك، يشمل االستهالك المتبقى دوالر أمريكي

من  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.04ب و 142-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون

اضافى من  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.92، ومقدار 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

إزالته دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. وتمت ؛ وأن االستهالك تمت 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الموافقة على تمويل الشريحة األولى كما قدمت.

 
 لكولومبيا بونيةخطة ةدارة ةزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرلمرحلة الثالثة من . مجموع التكاليف المتفق عليها ل6الجدول 

 

 النشاط

 التكاليف الوكالة

)دوالر 

 أمريكي(
 70,000 يونديبي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةسياسة ولوائح 

 135,000 يونديبي تدريب موظفى الجمارك واالنفاذ على كشف المواد المستنفدة لألوزون

 395,000 ألمانيا تدريب التقنيين على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى

 591,188 يونديبي الهواء واألدواتإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف 

 270,000 يونديبي دعم شبكة االسترداد وإعادة االستخدام واالستصالح

لطاقة في المتاجر االمساعدة التقنية للترويج العتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة في 

 والصناعةالكبيرة والسالسل الباردة وقطاعات البتروكيماويات 

 330,000 يونديبي

 48,480 يونديبي في قطاع الوقاية من الحرائق 123-الهيدروكلوروفلوروكربونبرنامج لتناول 

 50,000 يونديبي زيادة الوعى والتثقيف

 188,967 يونديبي تنسيق المشروع وإدارته

 2,078,635   المجموع

 

ي ، ودعت الحكومة للنظر ف2025كانت أقل من الهدف المقترح لعام  2021الحظت األمانة أن حصص عام  55

د البلد، وإمكانية انتعاشه في السنوات على اقتصا 19-وضع أهداف أضافية ومؤقتة. ونظرا لآلثار الكبيرة لجائحة كوفيد

هداف ما األكما اقترحت، وخفض  2023-2022رة اإلبقاء على أهداف الفت األفضلالقادمة، اعتبرت الحكومة أن من 

 في المائة أقل من خط أساس االمتثال، على التوالى. 94في المائة وبنسبة  87بنسبة  2028و 2024بين 

 

ناقشت األمانة مع اليونديبي توزيع الشريحة المقترحة للمرحلة الثالثة، مالحظة التغييرات المحتملة التى  56

. واقترح اليونديبي 2040-2030ة وأهمية التوزيع المتوازن طبقا للحاجات، بما في ذلك فترة فرضتها الجائحة المطول

في  94ونظرا ألن الخفض بنسبة . 203019بدال من عام  2029شريحة من المرحلة الثالثة ستكون في عام  آخرأن 

طة إلى تنفيذها من أجل اإلزالة ، تحتاج األنش2028سوف يتحقق في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونالمائة من استهالك 

. وعلى هذا األساس، تم االتفاق على أن تقدم الشريحة 2030ية بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونالتامة للمواد 

 .2029األخيرة في عام 

 

 األثر على المناخ

 

التدريب وتوفير  إن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل احتواء أفضل لسوائل التبريد من خالل 57

المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. إن كل  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالمعدات، سوف تخفض مقدار 

                                                 
أن آخر شريحة تتألف  متعددة السنوات، ضمان إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخططلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند إعداد    19

 (.62/17في المائة من مجموع تمويل قطاع خدمة التبريد في االتفاق والمجدول ألخر سنة من الخطة )المقرر  10من 
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لم ينبعث في الهواء نتيجة ممارسات تبريد أفضل ينتج عنه وفورات  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكيلوجرام من 

لم ينبعث  123-الهيدروكلوروفلوروكربونطن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالمثل، كل كيلوجرام من  1.8بحوالى 

ى في الهواء نتيجة لممارسات أفضل في الصيانة والشحن واستخدام أجهزة اإلطفاء النقالة القائمة عل

من معدات الوقاية من الحرائق، سينتج  123-الهيدروكلوروفلوروكربون، واسترداد 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

خطة إدارة إزالة وتم تقديم حساب األثر على المناخ في كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون.  77عنه وفورات بحوالى 

خططتها كولومبيا، بما في ذلك جهودها للترويج لبدائل ذات  . وتشير األنشطة التىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن  إالاحتمالية احترار عالمى منخفضة واسترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد وتحسين خدمة أجهزة اإلطفاء النقالى، 

ي الجو، مما ينتج ستؤدى إلى خفض إنبعاثات غازات التبريد ف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ 

 عنه فوائد تعود على المناخ. 

 

 للصندوق المتعدد األطراف 2023-2021مشروع خطة العمل للفترة 

 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة  2 078 635يطلب اليونديبي وحكومة ألمانيا مبلغ  58

 246لكولومبيا. ويبلغ مجموع القيمة المطلوبة البالغة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الثالثة من 

أكثر من  دوالر أمريكي 375 295، هو 2023-2021، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة دوالر أمريكي 1 397

 خطة العمل. مبلغ

 

 مشروع اتفاق

 

المواد يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية إلزالة  59

 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة الثالثة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 التوصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية: 60

 

 ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأن توافق من ناحية المبدأ على المرحلة الثالثة من  (أ)

دوالر  1 683 635، يتألف من دوالر أمريكي 2 247 839بمبلغ  2023إلى  2021لكولومبيا للفترة من 

دوالر  395 000بي، ومبلغ لليوندي دوالر أمريكي 117 854، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي

لحكومة ألمانيا، على أن يكون من  دوالر أمريكي 51 350البالغة  تكاليف دعم الوكالةزائدا  أمريكي

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمفهوم عدم تقديم تمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة 

 

 أن تحاط علما بالتزام حكومة كولومبيا:   (ب)

 

يناير/كانون الثانى  1في المائة بحلول  81بنسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالك بخفض استه (1)

 1في المائة بحلول  94وبنسبة  2024 يناير/كانون الثانى 1في المائة بحلول  87ونسبة  2022

 ؛2028 يناير/كانون الثانى

 

وحظر استيراد  2030 يناير/كانون الثانى 1بحلول  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةباإلزالة التامة ل  (2)

، باستثناء المواد المسموح بها 2030يناير/كانون الثانى 1 بحلول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، وحسب الحاجة، تمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال؛2040و 2030لخدمة المتبقى ما بين عام 

 

من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةد األوزون من طن من قدرات استنفا 23.59أن تخصم مقدار  )ج(

 االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل من هذه المواد؛
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المواد أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك   )د(

اد خطة إدارة إزالة المو، طبقا للمرحلة الثالثة من الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

، دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإل تهاخطبالنظر في الشريحة النهائية من  أن عند السماح   )هـ(

 ينبغى على حكومة كولومبيا أن تقدم:

 

المواد تنفيذ تدابير لضمان أن استهالك وصف تفصيلى لإلطار الناظم والمتعلق بالسياسة الحالى ل (1)

من بروتوكول مونتريال للفترة  5( من المادة 1ثالثا) 8كان ممتثال للفقرة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛2030-2040

 

 8للفقرة ، تمشيا مع 2040-2030خالل الفترة  ااستهالك أن يكون لديها إذا كانت كولومبيا تنوى (2)

، والتعديالت المقترحة على االتفاق بين حكومة كولومبيا بروتوكول مونتريالمن  5( من المادة 1ثالثا)

 ؛2030واللجنة التنفيذية الذي يشمل الفترة بعد عام 

  

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من )و(  أن توافق على الشريحة األولى من 

البالغة  تكاليف دعم الوكالةزائدا  دوالر أمريكي 409 000مبلغ  لكولومبيا وخطط تنفيذ الشريحة عند

 لليونديبي. دوالر أمريكي 28 630
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 األولالمرفق 

 

  كولومبيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف اتّفاق بين حكومة مشروع 

 ة لمرحلة الثالثلخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة ةدارة ةزالة
 

 الغرض

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  كولومبيا التفاهم بين حكومة يمثّل هذا االتفاق  .1

صفر طن   ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 ا يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.بم 2030 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1مشار إليها في التذييل ال

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1ف الصيتجاوز المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

)االستهالك المتبقي المؤهل  3-6-4و  3-5-4و  3-4-4و  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفلكل مادة في 

 (.للتمويل

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -3جتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل ا

ة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثيوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثا .4

فاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق )ب( من هذا االت5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىالزمني للموافقة على التمويل وفقاً للجدول فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويله اللجنة التنفيذية الذي يقدم في

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب)

 ب؛التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلو

ألف )"شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ ينوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة من السيالتنفيذ"( 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4ذييل على هيئة الت الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (د)

السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات د وسوف ترصجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في ةعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أ عمليات إعادة (أ)

قائمة تقدم ثمانية  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5متوقع في الفقرة الفرعية مقدمة حسبما هو 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ (2)

ي المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات ف (3)

 لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

 موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  (5)

ة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتمل

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

فة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية التخصيص غير المصنّ  عمليات إعادة (ب)

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي 

 الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (ج) 

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل أن يستعمل البلد المرونة  (أ)

 تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إلى تحمل المسؤولية الشاملة يوافق البلد عل .9

)"الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  اليوئنديبي توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونمالة المنفذة الوكالكون تعلى أن  حكومة ألمانياوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةقيادة الوكالة المنفذة 

 الرئيسيةالوكالة المنفذة مج برنافي إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالو/ أو 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10

وستدعم )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

الة المنفذة خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوك الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من

باء، على التوالي.  -6ألف والتذييل  -6د دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وير

كالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والو

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11

متثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن اال-2من التذييل  2-1األفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى 

وفائه بكافة التزاماته  وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون ّكل كيلوغرام من عدم االمتثال"(، عن

السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات 

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام ية لهذا االتفاقعدم االمتثال المعن . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

 .في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 ن االمتثال لهذا االتفاق.المعلومات الضرورية للتحقق م
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14

الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7)د( والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ألف إلى حين -4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 فيذية خالف ذلك.إال إذا حددت اللجنة التن الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15

، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .غير ذلكتحدد اللجنة التنفيذية 

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16

 .األطراف

 

 ذييالتالت

ألف: المـواد -1التذييل   

 
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 71.1 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.2 األولى جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

412-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.04 األولى جيم 

 151.7 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.5 األولى جيم ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 225.6   المجموع الفرعي

ب الوارد في البوليوالت السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة

 غير متوفر األولى جيم

 225.6   المجموع

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 

Annex I 

 

5 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
 المجموع 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 التفاصيل السطر

جدول التخفيض الخاص  1.1

المجموعة األولى من بالمواد 

المرفق جيم لبروتوكول 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 73,32 73,32 73,32 73,32 73,32 146,64 146,64 146,64 146,64

الحدّ األقصى لالستهالك  1.2

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من المرفق 

جيم لبروتوكول مونتريال 

استنفاد  )طن من قدرات

 األوزون(

 ال ينطبق 0 14,19 14,19 30,21 30,21 30,21 30,21 42,91 42,91 78,96

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  2.1

الرئيسية )اليوئنديبي ( )دوالر 

 أمريكي(

409.000 0 479.688 0 0 587.083 0 0 207.864 0 1.683.635 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 )دوالر أمريكي(الرئيسية 

28.630 0 33.578 0 0 41.096 0 0 14.550 0 117.854  

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  2.3

المعاونة )ألمانيا( )دوالر 

 أمريكي(

0 0 395.000 0 0 0 0 0 0 0 395.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي(

0 0 51.350 0 0 0 0 0 0 0 51.350 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر  3.1

 أمريكي(

409.000 0 874.688 0 0 587.083 0 0 207.864 0 2.078.635 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي(

28.630 0 84.928 0 0 41.096 0 0 14.550 0 169.204 

إجمالي التكاليف المقررة  3.3

 )دوالر أمريكي(

437.630 0 959.616 0 0 628.179 0 0 222.414 0 2.247.839 

 20,85 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 50,24 استنفاد األوزون(المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0,00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 2,21 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(  123-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 0,00 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربون كمية 4.2.2

 0,00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

 0,04 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(  124-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  4.3.1

 0,00 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2

 0,00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 124-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  4.3.3

 0,00 ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1

 151,70 إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(ب المتوقع 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2

 0,00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.3

 0,49 االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( ب المقرر إزالتها بموجب هذا142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.1

 0,00 ب المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.2

 0,00 األوزون(ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد 142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.5.3

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن  الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردةب 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.1

 من قدرات استنفاد األوزون(

0,00 

المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا )طن  المستوردة الوارد في البوليوالت السابقة الخلطب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.2

 من قدرات استنفاد األوزون(

111,70 

المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد  الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردةب 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.3

 األوزون(

0,00 

 2022  ديسمبر / كانون األول  31 لثانية:وفقا التفاق المرحلة ا الثانيةتاريخ إنجاز المرحلة  *

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 

Annex I 

 

6 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثاني  اع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنلتنفيذية إلى اللجنة ا بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 

التنفيذ )خطط( خطة مقارنة ببغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات ينوالصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم

من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛غييرات أخرىتأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  (ب)

االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

ن االستهالك لجميع السنوات ذات كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق م

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل ظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المن

. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

 ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةية الخاصة مجموعة من المعلومات الكم (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى  )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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نت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار وإذا كا )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

 األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

 الرصد واألدوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات  -5يل التذي

 

وزارة البيئة والتنمية المستدامة هي الكيان المسؤول عن تنسيق وإدارة البرامج واألنشطة في إطار المرحلة  .1

د ، والتي تع لألوزون التقنيةالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تدعم هذه الوزارة الوحدة 

 حاليًا جزًءا من مجموعة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة التابعة إلدارة الشؤون القطاعية والحضرية والبيئية.

تعمل الوحدة التقنية لألوزون كمؤسسة ذات طابع عام لتنسيق أنشطة الخطة، بدعم من وزارة البيئة والتنمية  .2

اهم كيانات حكومية وروابط خاصة أيضا في تطوير ورصد المستدامة وكيانات حكومية أخرى وشركاء منفذين. وتس

 وتنفيذ الخطة واإلتزام ببروتوكول مونتريال.

يتم تنفيذ تنسيق ورصد الخطة من خالل الرصد التشغيلى ألنشطة المرحلة الثالثة والتحقق من صرف التمويل  .3

 ورصد وتقييم تنفيذ األنشطة في المراحل المتقدمة من الخطة.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة ستكـون الوكالـة الرئيسيـة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  (أ)

 اد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المو

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق  (ج)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح و المبيّن في خطة تنفيذ قد أُكملت على النح

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف في حال طلب التمويل  )و(

لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

 فلوروكربون؛الهيدروكلورو

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(
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ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق  )ط(

 عن البيانات؛

 المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ تنسيق أنشطة الوكالة )ي(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ك(

منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ منفذة متعاونةوكالة ال الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )م(

خطيط والتنسيق التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للت )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. )س(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

لة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستق

-4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 تعاونةباء: دور الوكاالت المنفذة الم -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:وتشمل 

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو  )ج(

 ألف؛-4الوارد في التذييل 

الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن   176,23من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في استنفاد األوزون كل كيلوغرام من أطنان قدرات 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

ي تدابير إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر ف

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

تقرر على أساس الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سي

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

 

 

     
 


