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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس والثالثون االجتماع 
 2001يسمبر د/آانون األول 7-5 ،مونتريال 

 
 

 جورجيا: مقترحات بمشروعات 
 : تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات اآلتية

 : التبريد

يذ خطة ادارة غازات التبريد        بيباليوئندي برنامج حافز للمستعملين النهائيين في القطاعين الفرعيين : تنف
 لنقل المبردالصناعي وا/للتبريد التجاري

• 

 • )خاغت(رصد األنشطة في خطة ادارة غازات التبريد : تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد  بيباليوئندي
 • )المرحلة الثالثة(برنامج تدريبي في قطاع التبريد : تنفيذ الخاغت  اليونيب
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 ورقة تقييم المشروع
 جورجيا

 ODP طن 21.5 )2000( المستعملة في القطاع ODSالـ التبريد : القطاع
 غير متاحة  عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

 

( بريد   (أ ازات الت ة ادارة غ يذ خط بريد    : تنف ن للت ن الفرعيي ي القطاعي ن ف تعملين النهائيي ز للمس رنامج حاف ب
 الصناعي والنقل المبرد/التجاري

(  )خاغت( ادارة غازات التبريد رصد األنشطة في خطة: تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد  (ب
(  )المرحلة الثالثة(برنامج تدريبي في قطاع التبريد : تنفيذ الخاغت  (ج

  خطة ادارة غازات التبريد
المستعملون  الرصد  التدريب

 النهائيون
 بيانات المشروعات

 ) ODPأطنان (استهالك المنشأة  7.41  
 )ODPأطنان (وقع للمشروع  1.50  

 )أشهر(شروع مدة الم 36 72 12
 ) دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  101,000 16,350 20,000

 )دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع    
 )أ(التكلفة الرأسمالية االضافية  101,000 16,350 
 )ب(تكلفة الطوارئ    
 )ج(تكلفة التشغيل االضافية    
 )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع  101,000 16,350 

 (%)الملكية المحلية  100% 100% 100%
 (%)عنصر التصدير  0% 0% 0%

 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب  101,000 16,350 20,000
 )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف  20.20  
 ؟ هل تأيد التمويل من الجهة النظيرة   

وحدة األوزون 
 الوطنية

وحدة األوزون 
 الوطنية

ئة وزارة البي
 والموارد الطبيعية

 الوآالة الوطنية للتنسيق 

 الوآالة المنفذة  بيباليوئندي بيباليوئندي اليونيب
    
   

:  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصى به  101,000 16,350 20,000
 ) ODPأطنان (وقع المشروع  1.50  
 )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف  20.20  

 )دوالر امريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة  13,130 2,126 2,600
راف      114,130 18,476 22,600 تعدد األط ندوق الم تكلفة للص وع ال دوالر(مجم

 )أمريكي
 

 وصف المشروعات

 ناعي والنقل المبردالص/برنامج حافز للمستعملين النهائيين في القطاعين الفرعيين للتبريد التجاري: تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد 
 )خاغت(رصد األنشطة في خطة ادارة غازات التبريد : تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد 

 )المرحلة الثالثة(برنامج تدريبي في قطاع التبريد : تنفيذ الخاغت 
ي الجمارك واخصائيي  ، شامال برامج تدريب للعاملين ف       على مشروع خاغت لجورجيا    23وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ       1

 . )UNEP/OzL/Pro/23/29) (يقوم اليوئنديبي بالتنفيذ(وخطة استرداد واعادة التدوير ) يقوم اليونيب بالتنفيذ(قطاع صيانة التدريب 

ام      2 ان مستوى االستهالك االجمالي من الـ        2000في ع ،  CFC-12 معظمها من الـODP طن 21.5 في جورجيا يقدر بـODS آ
 . )ODP طن 22.5 هو CFCخط األساس للـ(دمة معدات التبريد مستعملة في خ

رة         1997في    3 ة للمعاي  واصدار الشهادات والمترولوجيا لجنة تقنية خاصة للمعايرة في         )standardization( أنشأت وزارة الدول
بريد    ادة   .  قطاع الت .  يتعلق بحماية طبقة األوزون   ) 2000عام  أقره برلمان جورجيا في     ( من القانون المتعلق بحماية الهواء المحيط         54والم
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ئة        ن أن وزارة البي برنامج القطري      هي   وأعل يذ ال ئة المسؤولة عن تنف يذ نظام اصدار التراخيص لرصد استيراد الـ    الهي وقدم .  ODS، وتنف
ابير الرقابة على حصص الـ تد2003ومن المقترح أن تطبق في عام .   في البلد ODSأيضا الى مكتب الدولة مرسوم رئاسي بشأن رقابة الـ         

CFC . 

تراحا بمشروع لتحديث الخاغت            4 يا اق ة جورج ، يتضمن التزام الحكومة واآلثار المالية  ، بموجب آتاب احالة رسمي   قدمت حكوم
رر      بطة بالمق التبريد وتحديث الخاغت يشمل برنامج للحوافز للمستعملين النهائيين وأنشطة تدريب اضافية الخصائيي خدمة               .  48/31المرت

 . ومشروعا فرعيا لرصد تنفيذ الخاغت

 : ، وجد ما يلي ، جرت في جورجيا من خالل دراسة مسحية حديثة العهد لمخازن التبريد 5

بعض المنشآت            )أ( بة ل ناك صيانة طي نما ه ن يقتضي التحول الى قيمة منخفضة من الـ    بي  أو منعدمة تماما في ODP، بحيث ل
 ؛ ، اال أن المنشآت األخرى من شأنها أن تقتضي اعادة بناء آامل أو استبداال آامال  طفيفة، اال تغييرات غازات التبريد

ئة المرافق الجديدة         )ب( ادة تهي ، بحيث تستعمل غازات تبريد ذات قيمة منخفضة أو منعدمة           )1995التي تم ترآيبها بعد     (ان اع
 ؛ ، هي أمر سهل انجازه نسبيا ODPمن الـ

ة ان تص   )ج( فة عام واد            بص ن الم بريد م از ت تعمال غ يطة الس ئة البس ادة التهي رد اع تبعد مج بريد يس ة الت م أنظم ميم معظ
 . ، ألن ذلك يقتضي اعادة تصميم واسعة النطاق للمعدات ورفع مستوى الترآيبات الكهربائية الهيدروآربونية

يجة الدراسة المسحية          6 ى أساس نت يا مشروعا ينفذ على فتر            عل ة جورج ، النشاء برنامج من الحوافز    ة ثالثة أعوام  ، قدمت حكوم
ـ تعمل ال ي تس بريد الموجودة الت دات الت تبدال مع ى اس بريد عل ن للت تعملين النهائيي مODSلتشجيع المس تها بشكل دائ ادة تهيئ ، بحيث   أو اع

نعدم من                 نخفض أو م بريد ذات مستوى م ، تعتبر ذات    عملين النهائيين وتبينت الحكومة ثماني منشآت من المست     .  ODPالـتستعمل غازات ت
ل      بلد آك اد ال تراتيجية القتص تها االس بب أهمي ية بس ة عال زة     .  أولوي ات حاف ي دفع ة لتلق آت مؤهل ذه المنش تكون ه يذ    وس ناء تنف دد أث  تح

نها مقصورة على حد أقصى مجمع قدره         المشروعات  خرى بهذا وستستفيد منشآت المستخدمين النهائيين األ.  دوالر أمريكي 60,000، ولك
ية          د في نهاية المشروع      المشروع من خالل المساعدة التقن دوالر  101,000ومجموع تكلفة المشروع هو .  ، ومن خالل ورشة سوف تعق

 . ODPأطنان  5التقديري الذي سيزال هو  CFC-12، ومقدار الـ أمريكي

يا لتدريب اخصائيي التبريد            ثويتضمن تحدي    7 شمل مكونة فرعية الصدار الشهادات الخصائيي      ، ي   الخاغت أيضا مشروعا تكميل
بلغ    تكلفة ت ك ب يانة وذل ي 20,000الص بهم       .  دوالر أمريك وا تدري ن أتم ائيين الذي هادة لالخص در ش وف تص برنامج س ذا ال الل ه ن خ وم

ـ        ك أن يشتروا ال د ذل ال الخاغت بتكلفة ويشمل تحديث الخاعت آذلك مشروعا فرعيا لرصد األنشطة الجارية في مج.  CFCويستطيعون بع
 .  دوالر أمريكي16,350تبلغ 

 تعليقات وتوصيات األمانة

 تعليقات

 : ان النتائج الرئيسية للمشروعات الفرعية الداخلة في الخاغت األصلية هي 8

أن  )أ( ة بش دت ورش ن "عق ب المدربي ات ال"  تدري ى الممارس يدةعل بريدج ي الت ؤالء   ف ى ه ؛ وتول
 ؛ مس ورش للتدريب الخصائيي التبريدالمدربون حتى اآلن ادارة خ

،  ، على ورش الصيانة تم توزيع المعدات الالزمة النشاء خطة استرداد واعادة تدوير غازات التبريد    )ب(
 ؛ وتم تدريب االخصائيين على استعمال تلك المعدات

 . 2001حدد ميعاد تدريب العاملين في الجمارك في النصف الثاني من عام  )ج(

ة لليوئندي  قالت األ   9 ة في خاغت                 بمان ية الداخل ه من خالل المشروعات الفرع ي ان ي يجري تنفيذها    ب ، من المفروض أن قدرا  ، الت
بلغ      يا ي ـ    ODP طن    9.7اجمال ته      CFC من ال د تمت ازال ـ   .   ق يد أن استهالك ال ام  CFCب يف عن استهالك عام     2000 ع در طف ل بق ان يق  آ

ام اليوئندي  .  1997 ة     بوق ابالغ األمان ي ب ـ     ب يانات ال  الخاصة بالخاغت األصلية تم تجميعها عندما آانت معظم األنشطة االقتصادية          ODS أن ب
يا في حالة توقف        في البلد CFCوباالضافة الى ذلك فان آون االستهالك الحالي من الـ      .  ومنذ ذلك الوقت بدأ االقتصاد في النمو      .  في جورج
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د ظل أقل من استهالك       ر ينبغي النظر فيه باعتباره اشارة الى أن التدابير التشريعية وتنفيذ خطة االسترداد واعادة ، أم  بقيمة هامشية1997ق
 . التدوير قد نجحت نسبيا

ى الكيفية التي سوف تساعد فيها األنشطة المقترحة جورجيا على تخفيض استهالآها                             10 يل عل د من التدل ه ال ب ك أن ة آذل بينت األمان
ـ    دات    CFCمن ال  CFC من الـ ODP، سوف تزال فقط خمسة أطنان        فاذا تم تنفيذ المشروع بنجاح    .  2005بحلول عام    ODP طن    11 بمق

ية للمشروع          ( ة الغالف ك في الورق ا ذآر ذل غ اليوئندي .  )آم يا     بوأبل أمل أن تستطيع جورج ه ي ي أن ير التشريعية االضافية      ب ، من خالل التداب
ـ      ه      CFCواغالق مصانع ال الم آل ، أن تستطيع    وقية األخرى والمساعدة المحدودة التي تسدى في سبيل تحديث الخاغت         ، والقوى الس    في الع

 . 2007  و2005جورجيا أن تمتثل لتدابير الرقابة بحلول عامي 

يذه في الوقت الحاضر                   11 بريد يجري تنف ى أساس أن تدريب اخصائيي الت ، وأن عمليات االسترداد واعادة التدوير قد بدأت منذ          عل
الـ             ، وقت وجيز    تعلقا ب دا م ناك تشريعا اضافيا جدي باعتباره مادة محتمل أن تحل  (HFC-134a، وأن سعر الـ  يجري وضعه   ODS وأن ه

ـ    ـ         ) CFC-12محل ال زيد عن ضعفي ثمن ال ا بشأن تخصيص التمويل الباقي للخاغت         CFC-12ي ي تحفظاته دت لليوئنديب ة أب ان األمان ، ف
وفي هذا الصدد قال اليوئنديبي ان جهودا آبيرة قد بذلت لتجميع عناصر عملية تحديد الخاغت في .  لجورجيا لبرنامج حث على اعادة التهيئة 

يا  بر الحكومة أن تحديث الخاغت أمر جوهري في الوقت الحاضر    .  جورج ، خصوصا في سبيل الحفظ على قوة الدفع في المشروعات  وتعت
 . الفرعية الجارية التي اعتمدت في نطاق الخاغت األصلية

ك أن جوانب ادارة الخاغت تقتضي                12 ة آذل ى      -بينت األمان زيدا آبيرا من الترآيز عليها في سبيل تحقيق التخفيضات         - آحد أدن  م
على الرغم (بي بابالغ األمانة أن جوانب االدارة هامة جدا ولهذا السبب سوف يساعد مشروع الرصد        بوقام اليوئندي .  المزمعة في االستهالك  

ته ال     يام بمهامها       ) منخفضة من ميزاني ى الق دة األوزون عل ثم أن األموال التي أتيح من خالل مشروع التعزيز المؤسسي سوف تزيد من          .  وح
 . ، فيما يتعلق بالجوانب االدارية التمويل المقدم عن طريق تحديث الخاغت

 توصية

ة  13 ة الصندوق بموافق املةتوصي أمان يفش ا من تكال بط به ا يرت ى المشروعات وم االت عل اندة الوآ ي   مس ن ف ، بالمستوى المبي
، وعلى أساس أن حكومة جورجيا ملتزمة باالمتثال  28/32  و48/31، مع مراعاة أن تحديث الخاغت قد أعد وفقا للمقررين       الجدول اآلتي  

 .  المقررة في بروتوآول مونتريال وأنها تعترف بمحدودية التمويل في قطاع خدمة التبريدCFCالزالة الـ

 تكلفة المساندة وآالة المنفذةال
 )دوالر أمريكي(

 تمويل المشروع
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع

برنامج حافز : تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد  101,000 13,130 بيباليوئندي
للمستعملين النهائيين في القطاعين الفرعيين 

 الصناعي والنقل المبرد/للتبريد التجاري

 )أ(

رصد األنشطة : تنفيذ خطة ادارة غازات التبريد  16,350 2,126 بيباليوئندي
 )خاغت(في خطة ادارة غازات التبريد 

 )ب(

بي في قطاع التبريد ببرنامج تدري: تنفيذ الخاغت  20,000 2,600 اليونيب
 )المرحلة الثالثة(

 )ج(

 


