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  ،خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى
 الشريحة الرابعة واألخيرة)

 يونيدو ويونيب

  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73 
 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات  - ورقة تقييم المشروع 
  البوليفارية) –فنزويال (جمھورية 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة ) عنوان المشروع1(

 2015بحلول  %10 والستون الثالثيونيدو (رئيسية)، يونيبخطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2014104.63السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة 2(

 

 2014السنة:  قطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)) أحدث البيانات ال3(
مكافحة الرغاوياإليروصوالتكيميائي

 الحريق
عامل المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 

 المعملية
إجمالي استھالك 

 القطاع

  الخدمةالتصنيع  

 0.08    0.08     123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.21    0.21     124-وفلوروكربونالھيدروكلور

 10.34      10.34  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 6.20      6.20 

 1.30    1.30     ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 87.99    0.4487.55    22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)4(

 208.91 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:207.0 2010-2009خط األساس الفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 185.75 المتبقي:23.16 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2015 ) خطة األعمال5(

 2.1 2.1 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزن) يونيدو

 188,589 188,589 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.2 0.2 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزن) يونيب

 15,332 15,332 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2015 2014 201120122013 المشروع) بيانات 6(
 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبقالحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

الدوالر التمويل الموافق عليه (ب
 األمريكي)

 1,758,500 175,432 0 654,854603,339324,875تكاليف المشروع يونيدو
 131,888 13,158 0 49,11445,25024,366تكاليف الدعم

 136,000 13,568 0 50,64646,66125,125تكاليف المشروع يونيب
 17,680 1,764 0 6,5846,0663,266تكاليف الدعم

 1,705,500 0.0 0 705,500650,000350,000تكاليف المشروعالمعتمدة من اللجنة التنفيذية (دوالر أمريكي) المبالغ
 134,646 0.0 0 55,69851,31627,632تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليھا في ھذا 
 االجتماع (دوالر أمريكي)

 189,000 189,000 0 000تكاليف المشروع
 14,922 14,922 0 000تكاليف الدعم

 

 للدراسة الفردية توصية األمانة
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  وصف المشروع

البوليفارية)، قدمت يونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى  –بالنيابة عن حكومة فنزويال (جمھورية   -  1
رحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد االجتماع الخامس والسبعين طلبا لتمويل الشريحة الرابعة واألخيرة للم

دوالر  14,175دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  189,000الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 
  أمريكي. 

  تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد 

طن من قدرات استنفاد األوزون  104.63البوليفارية) عن استھالك يبلغ  – (جمھورية أبلغت حكومة فنزويال  -  2
- 2010استھالك ھذه المواد في الفترة  1. ويوضح الجدول 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية عام من المواد 

2014 .  

 2014- 2010فارية) (البولي –. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فنزويال (جمھورية 1الجدول 
  ) 7بيانات المادة 

 2014 2013 2012 2011 2010 المادة
خط 
 األساس

             طن متري
 2938.7 1685.36 2,357.27 3,518.96 2,643.31 2,769.7 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.3 4.00 0.00 10.49 12.03 1.6 123- الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0.0 9.60 0.00 6.01 0.00 0.0 124-بونالھيدروكلوروفلوروكر
 359.6 94.00 93.06 469.12 176.80 376.4 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 87.4 20.00 0.00 10.00 0.00 59.7 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 3389.0 1812.96 2,450.33 4,014.58 2,832.14 3,207.4 المجموع الفرعي (طن متري)
ب في البوليوالت 141-وروكربونالھيدروكلوروفل

 المستوردة سابقة الخلط
4.6 4.50 17.47 11.26 56.37 17.40* 

  1869.33 2,461.59 4,032.05 2,836.64 3,212.0 المجموع (طن متري)
             طن من قدرات استنفاد األوزون

 161.6 92.69 129.65 193.54 145.38 152.3 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.08 0.00 0.21 0.24 0.1 123- لھيدروكلوروفلوروكربونيةا

 0.0 0.21 0.00 0.13 0.00 0.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 39.6 10.34 10.24 51.60 19.40 41.4 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.7 1.30 0.00 0.70 0.00 3.8 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 207.0 104.63 139.89 246.18 165.02 216.2 قدرات استنفاد األوزون)المجموع الفرعي (طن من 
ب في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة سابقة الخلط
0.5 0.50 1.92 1.24 6.20 1.90** 

  110.83 141.13 248.10 165.52 216.7المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط مأخوذ من تقارير تنفيذ 141- (الھيدروكلوروفلوروكربون 2009و  2007ين عامي * متوسط االستھالك ما ب

  البرنامج القطري). 

طن من قدرات استنفاد األوزون  246.18من  22-حدث انخفاض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  -  3
، 2014طن من قدرات استنفاد األوزون عام  104.63) إلى 2013عام (بسبب تجميد استھالك ھذه المواد  2012عام 

. 2015طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  186.30في المائة من االستھالك المسموح به وھو   56مما يمثل 
 2012إلى استخدام مخزون عام  2013من عام  22- ويرجع انخفاض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  ستيراد غازات التبريد والمواد الخام إلى البالد نظرا للوائح التي تحكم العمالت األجنبية. والصعوبات في ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73 
 
 

4 

طن متري من  90وفقا للبيانات التي تم جمعھا من فنيي التبريد، تم استرداد حوالي   -  4
ات غازات . وحاليا يتم استيراد معدات ذات خلط2014وأعيد استخدامھا خالل عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

كغازات تبريد بديلة في  290-تبريد ھيدروفلوروكربونية كما يتم استخدام ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون
  مبردات السوبرماركت والتجارية على التوالي. 

  تقرير التحقق 

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد   -  5
طن من قدرات استنفاد األوزون عام  134.77لوروفلوروكربونية وأن إجمالي استھالك ھذه المواد كان الھيدروك

من بروتوكول  7طن من قدرات استنفاد األوزون أقل من االستھالك المبلغ عنه بموجب المادة  5.12(أي  (1)2013
  . 2014طن من قدرات استنفاد األوزون عام  104.63مونتريال) و 

إجراءات مراجعة الحسابات مشاورات مع اإلدارة الوطنية المتكاملة للجمارك والضرائب الستعراض  شملت  -  6
بيانات االستيراد والتصدير؛ وألن ھذه البيانات لم تكن متوفرة طلب صندوق التحويل الصناعي والتكنولوجي ووحدة 

وتصدير المواد الھيدروكلوروفلورو  األوزون الوطنية من المعھد الوطني لإلحصاءات أن يوفر بيانات استيراد
  كربونية المتاحة لديه ذلك ألنھا كانت مستخلصة من إدارة الجمارك فقط. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

البوليفارية) من خالل صندوق التحويل الصناعي والتكنولوجي ببيانات  –أبلغت حكومة فنزويال (جمھورية   -  7
بموجب تقارير تنفيذ البرنامج القطري،  2014و  2013وروفلوروكربونية لعامي استھالك قطاع المواد الھيدروكل

  وكانت متسقة والبيانات الواردة في تقرير التحقق. 

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

  اإلطار القانوني 

لمرسوم الخاص "بقواعد استيراد وتصدير وإنتاج واستخدام واستھالك المواد تم استكمال مراجعة وتحديث ا  -  8
المستنفدة لطبقة األوزون" وسوف يقدم إلى الجمعية الوطنية العتماده. كما تم أيضا تحسين البرمجيات التي أعدت 

  لنظام  ترخيص واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون. 

  قطاع خدمة التبريد 

  شريحة الثالثة تم تنفيذ األنشطة التالية: خالل ال  -  9

 120ندوة لرقابة وتحديد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليھا بمشاركة   (أ)
مشارك من وزارة البيئة (بما في ذلك موظفي الجمارك، وشرطة البيئة والخبراء الدوليين 

  تبريد وقطع غيار على مختلف نقاط الجمارك؛ جھاز للتعرف على غازات ال 13والمحليين) وتوزيع 

مركز تأھيل مھني قام باختيارھا "المعھد الوطني للتأھيل والتعليم االشتراكي"  44معدات لـ   (ب)
  (إينسيس) بأجھزة محاكاة للتبريد لتدريب الفنيين؛ 

                                                 
والذي يمكن أن يتضمن،  2013تھالك عام عند الموافقة على الشريحة الثالثة من الخطة، طلب من يونيدو أن تقدم الشريحة الرابعة مع التحقق من اس  (1)

جمارك، حسب من جملة أمور، المقارنة ما بين البيانات المأخوذة من وحدة األوزون الوطنية وسلطات الجمارك، باإلضافة إلى أي بيانات أخرى تقدمھا ال
  (و)).  63/57الضرورة (المقرر 
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من منھم على ممارسات التبريد الجيدة واالستخدام اآل 429فني، تم تأھيل  480تدريب   (ج)
مدرب على ممارسات التبريد الجيدة واالستخدام اآلمن للھيدروكربون؛  80للھيدروكربون؛ وتدريب 

  وتحديث الدليل الخاص بفنيي التبريد؛ 

تنظيم جوالت دراسية لمنتجي المبردات باستخدام الھيدروكربون؛ موقع إعادة تصنيع معدات التبريد   (د)
يارات للمنتجين ومنتديات دولية ومؤتمرات بشأن غازات السترداد المواد المستنفدة لألوزون؛ وز

  التبريد الطبيعية؛ و 

 أنشطة توعية جماھيرية ونشر المعلومات حول غازات التبريد الطبيعية والبدائل.   (ھـ)

  وحدة تنفيذ المشروع والرصد

طة خطة إدارة إزالة قام صندوق التحويل الصناعي والتكنولوجي بالتعاون الوثيق مع يونيدو بمتابعة أنش  - 10
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. المواد 

  مستوى صرف األموال 

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم  1,705,500، من إجمالي مبلغ 2015بتاريخ آب/أغسطس   - 11
كي دوالر أمري 10,678دوالر أمريكي ليونيدو و  1,220,725في المائة) ( 72دوالر أمريكي ( 1,231,403صرف 

  ). 2(الجدول  2016و  2015دوالر أمريكي عامي  474,097ليونيب). وسيتم صرف الرصيد البالغ 

الھيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويال . تقرير مالي بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2الجدول 
  البوليفارية) (دوالر أمريكي).  –(جمھورية 

 الوكالة
 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثالثةيحة الثانيةالشرالشريحة األولى

 المصروف المعتمد المصروف المعتمدالمصروفالمعتمدالمصروف المعتمد
 1,220,725 1,583,068 156,186 324,875 411,281 603,339 653,258 654,854 يونيدو
 10,678 122,432 0 25,125 0 46,661 10,678 50,646 يونيب

 1,231,403 1,705,500 156,186 350,000 411,281 650,000 663,936 705,500المجموع
 %72.2 %44.6 %63.3 %94.1الصرف

 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد خطة تنفيذ الشريحة الرابعة و الختامية ل

البوليفارية) طلبا رسميا إلى أمانة  –، قدمت حكومة فنزويال (جمھورية 2015في أول تشرين األول/أكتوبر   - 12
الصندوق لنقل جميع أنشطة عنصر المساعدة التقنية المخصص ليونيب إلى يونيدو، وھي حاليا قيد التنفيذ فضال عن 

دوالر أمريكي كما تمت الموافقة عليھا من حيث  13,568تلك المقترحة بموجب الشريحة الرابعة (بقيمة إجمالية 
دوالر أمريكي تمثل الرصيد  111,754دوالر أمريكي (أي  125,322ى تحويل مبلغ إجمالي قدره المبدأ)، مما أدى إل

دوالر أمريكي مرتبطة بالشريحة الرابعة). وتبعا لذلك سوف يعيد  13,568المتاح من الشرائح الثالث األولى زائد 
دوالر أمريكي إلى االجتماع  14,528دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  111,754يونيب رصيد يبلغ 
  الخامس والسبعين. 

البوليفارية)، قدمت يونيدو خطة عمل منقحة للشريحة  –بناء على طلب من حكومة فنزويال (جمھورية   - 13
الھيدروكلوروفلوروكربونية آخذه في االعتبار أنشطة المساعدة التقنية الرابعة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد 

وكانون األول/  2015كانت تنفذ بمساعدة يونيب. وسيتم تنفيذ خطة العمل المنقحة ما بين كانون األول/ديسمبر  التي
  ، وسيتم تنفيذ األنشطة التالية: 2016ديسمبر 
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تحديث اإلطار القانوني لرقابة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومعدات التبريد وتكييف   (أ)
  دوالر أمريكي)؛  10,000يھا، وإلدخال أكواد الجمارك (الھواء القائمة عل

تدريب العاملين في أربع معامل على التعرف على غازات التبريد وشراء وتوزيع المعدات بما في   (ب)
  دوالر أمريكي)؛  35,000ذلك أربع أجھزة تعرف على غازات التبريد (

ن في الحكومة مع اإلدارة الوطنية موظف جمارك وإنفاذ القانون ومسؤولين آخري 320تدريب   (ج)
المتكاملة للجمارك والضرائب ووزارة البيئة على رقابة والتعرف على المواد الھيدروكلوروفلورو 

  دوالر أمريكي)؛  35,000كربونية والمعدات القائمة عليھا باإلضافة إلى التجارة غير المشروعة (

دوالر  85,000الستخدام اآلمن للھيدروكربون (تدريب ألف فني على ممارسات التبريد الجيدة وا  (د)
  أمريكي)؛ 

  دوالر أمريكي)؛  96,322شراء وتسليم مجموعات أدوات وأجھزة أمان للفنيين (  (ھـ)

تعزيز برنامج الشھادات والتبريد بمساندة مراكز التدريب وتوحيد برامج التدريب ومتطلبات إصدار   (و)
  ي)؛ دوالر أمريك 15,000الشھادات للفنيين (

دوالر  18,000( 22-بالھيدروكربون كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون تتجارب واختبارا  (ز)
  أمريكي)؛ و 

القيام بأنشطة توعية جماھيرية حول نظم رقابة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين   (ح)
  دوالر أمريكي).  20,000والموزعين وغرف التبريد واألطراف األخرى (

 

  ات األمانة وتوصيتھاتعليق

  التعليقات

  تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  

 7فيما يتعلق باختالف البيانات ما بين استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة   - 14
طن من قدرات استنفاد  134.77طن من قدرات استنفاد األوزون) وتلك الواردة في تقرير التحقق ( 139.89(

، أشارت يونيدو إلى أن وزارة البيئة قد وافقت على تقديم طلب رسمي ألمانة األوزون لتصويب 2013األوزون لعام 
  المبلغ عنھا سابقا بتلك التي تم التحقق منھا خالل تنفيذ الخطة.  2013بيانات عام 

  ن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة واألخيرة م

  اإلطار القانوني

البوليفارية) حصص واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ  –أصدرت حكومة فنزويال (جمھورية   - 15
 2014 طن من قدرات استنفاد األوزون وفقا ألھداف رقابة بروتوكول مونتريال، مع مالحظة أنه في عام 186.30

  . 2015في المائة من االستھالك المسموح به لعام  56كان االستھالك بنسبة 
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  قطاع خدمة التبريد 

الحظت األمانة أن خطة العمل المنقحة للشريحة الرابعة واألخيرة قد أدمجت األنشطة األساسية التي يقوم   - 16
دو (مثل تعزيز نظام حصص استيراد وتصدير المواد يونب بتنفيذھا مساندة ألنشطة المساعدة التقنية التي تنفذھا يوني

المستنفدة لألوزون؛ وتحديد حصة استيراد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليھا وحظر إقامة 
منشآت جديدة تقوم بتشغيل معدات قائمة على ھذه المواد؛ وتدريب موظفي الجمارك وتوزيع حوافظ تحديد المواد 

  ة لألوزون؛ وتدريب فنيي خدمة التبريد وإصدار الشھادات لھم). المستنفد

خالل المناقشة، سألت األمانة عن األنشطة المحددة التي يتم تنفيذھا لمعالجة مسألة األعداد الكبيرة من األفراد   - 17
ف الھواء، مما أدى الذين لم يحصلوا على أي تدريب والذين يوفرون بين الحين واآلخر الخدمة لمعدات التبريد وتكيي

إلى انبعاثات كبيرة لغازات التبريد إلى الجو. وأشارت يونيدو إلى أنه خالل الشريحة األخيرة اقترح تدريب ألف فني 
إضافي من خالل إشراك عدة معاھد بما في ذلك معھد إينسيس وبعض مراكز التدريب الخاصة وبالتالي ضمان 

  ل. استدامة برنامج التدريب على المدى الطوي

وردا على سؤال حول معلومات بشأن إذا ما كانت إعادة التأھيل بغازات قابلة لالشتعال تتم حاليا في البلد،   - 18
أشارت يونيدو إلى أن سياستھا ال تشجع على إعادة التأھيل بالھيدروكربون، بالرغم من أن ھذا يحدث فعال في البلد 

روكربونية. وفي الوقت الحالي، ال توجد لوائح محددة خاصة بممارسة خارج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
إعادة التأھيل، إال أن استخدام الھيدروكربون كبديل يعتبر جزء من التدريب ومن أنشطة التوعية الواردة في الخطة. 

عدات التبريد البوليفارية) وال يونيدو تشجعان على ممارسة إعادة تأھيل م –وألن ال حكومة فنزويال (جمھورية 
بغازات قابلة لالشتعال، فإنه ليس ھناك مسؤولية يتم تحملھا في حالة الحوادث. فضال عن ذلك أكدت يونيدو أن 

  بشأن إعادة تأھيل نظم التبريد بغازات قابلة لالشتعال.  (3)73/34و  (2)72/17الحكومة تعي تماما بالمقررين 

  كلوروفلوروكربونية تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو

من أجل التعبير عن التعديالت الناتجة عن تحويل األنشطة المتبقية والتمويل الخاص بھا من يونيب إلى   - 19
لإلشارة إلى أن االتفاق  16ألف ("األھداف والتمويل") في االتفاق، كما تم تعديل الفقرة -2يونيدو، تم تحديث التذييل 

لتوصل له في االجتماع السابع والستين، كما يتضح من المرفق األول في ھذه الوثيقة. الجديد يجب االتفاق الذي تم ا
  وسيتم إرفاق االتفاق المنقح بالكامل بالتقرير الختامي لالجتماع الخامس والسبعين. 

  الخالصة 

نة التنفيذية. ونظام البوليفارية) في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال واتفاقھا مع اللج –إن فنزويال (جمھورية   - 20
البلد لترخيص وحصص الواردات ساري وسوف يمكن من إجراء تخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو 
كربونية وفقا لجدول إزالة بروتوكول مونتريال. وستقوم األنشطة التي نفذت في إطار الشرائح الموافق عليھا سابقا، 

بما في ذلك التدريب اإلضافي وشراء وتوزيع المعدات، بتعزيز قطاع الخدمة  وتلك المخطط لھا في الشريحة الرابعة،
وضمان االستدامة طويلة المدى لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى. وبالرغم من الصعوبات في تنفيذ األنشطة 

 70روكربونية تخطت الموافق عليھا ليونيب، إال أن نسب الصرف الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
  . 2015في المائة بتاريخ آب/أغسطس 

                                                 
دروكلوروفلوروكربونية شرائح ومشروعات أو أنشطة اقترحت إعادة تأھيل معدات تبريد الھيإلدارج في الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد   (2)

ة تأھيل معدات وتكييف ھواء قائمة على الھيدروفلوروكربون بغازات قابلة لالشتعال أو سامة والتي الحظت اللجنة التنفيذية أنه إذا ما قررت البلد إعاد
واد بغازات قابلة لالشتعال أو سامة والخدمة المتعلقة بھا، فإنه يقوم بذلك على أساس أنه يتحمل كل المسؤوليات التبريد وتكييف الھواء القائمة على ھذه الم

  والمخاطر المرتبطة بذلك. 
األساس لمواد غير ، أن يقوم بإعادة التأھيل باستخدام مواد قابلة لالشتعال لمعدات مصممة في 72/17إذا ما قرر بلد، بعد أن يأخذ في االعتبار المقرر   (3)

  قابلة لالشتعال، فإن ذلك يجب أن يتم فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة. 
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  التوصية 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:   - 21

  أن تأخذ علما:   (أ)

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )1(
  البوليفارية)؛  –رية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويال (جمھو

 14,528دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  111,754إعادة يونيب لمبلغ   )2(
دوالر أمريكي الناتجة عن األرصدة المتاحة من الشرائح الثالث األولى لالجتماع الخامس 

  والسبعين؛ 

دوالر  8,381دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف  111,754الموافقة على تحويل مبلغ   (ب)
أمريكي من يونيب إلى يونيدو وھي المبالغ المتعلقة باألرصدة المتاحة من الشرائح الثالث األولى 
الموافق عليھا ليونيب من أجل تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة المنقحة 

  ؛ 2015-2016

 –ألف من االتفاق بين حكومة فنزويال (جمھورية -2 مالحظة أن أمانة الصندوق قد حدثت التذييل  (ج)
البوليفارية) واللجنة التنفيذية للتعبير عن التغيير في توزيع التمويل الناتج عن تحويل األنشطة من 

لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يجب  16يونيب إلى يونيدو، وأنه قد تمت إضافة فقرة جديدة رقم 
  في االجتماع السابع والستين، كما يرد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛  االتفاق الذي تم التوصل إليه

  البوليفارية) ويونيدو أن تقدما:  –تطلب إلى حكومة فنزويال (جمھورية   (د)

تقرير استكمال المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   )1(
  ؛ 2017نفيذية عام كربونية لالجتماع الثاني للجنة الت

عند تقديم  2015تقرير تحقق من استھالك البلد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عام   )2(
  المرحلة الثانية من الخطة لتدرسھا اللجنة التنفيذية؛ 

الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ھـ)
البوليفارية)، وخطة تنفيذ الشريحة المنقحة  –وكربونية لفنزويال (جمھورية الھيدروكلوروفلور

، على مستوى تمويل موضح في الجدول أدناه، على أساس أنه إذا ما 2016-2015المقابلة لھا 
البوليفارية) أن تقوم بعملية إعادة تأھيل والخدمة المرتبطة بھا بغازات  –قررت فنزويال (جمھورية 

لالشتعال أو سامة لمعدات التبريد وتكييف الھواء المصممة أساسا لمواد غير قابلة تبريد قابلة 
لالشتعال، فإنھا ستفعل ذلك مع تحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك وأن يتم ھذا فقط 

  وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة: 

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

الدعم تكاليف 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)

 يونيدو 14,175 189,000
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 األول رفـقمال

  
  فنزويال البوليفارية حكومةبين المعدل تّفاق اال

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 
  فلوروكربونيةكلوروھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  العريض لتسھيل المرجعية)التغييرات المعنية ھي بالحرف (
  

واللجنة  جمھورية فنزويال البوليفارية ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  -16
  والستين للجنة التنفيذية. سابعالالتنفيذية في االجتماع 

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 

  األوزون)

 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبق

 نيدو)اليو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي(

654,854 603,339 324,875 0 189,000 1,772,068 

 132,905 14,175 0 24,366 45,250 49,114  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2

) اليونيبالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة ( 3.2
  (دوالر أمريكي)

50,646 46,661 25,125 0 0 122,432 

 15,916 0 0 3,266 6,066 6,584  )(دوالر أمريكي ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2

 1,894,500 189,000 0 350,000 650,000 705,500 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 148,821 14,175 0 27,632 51,316 55,698 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 2,043,321 203,175 0 377,632 701,316 761,198 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 23.16 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4

 ال ينطبق التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 138.47 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي 3.1.4

 ال ينطبق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 ال ينطبق بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 ال ينطبق ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 39.56  قدرات استھالك األوزون)ب (أطنان 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 ال ينطبق ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 ال ينطبق قدرات استھالك األوزون)سابقة موافق عليھا (أطنان ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 5.68 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 ينطبقال  المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.07 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

المتفق على تحقيقھا بموجب  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.6.4
 ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق

سابقة لتي يتعين تحقيقھا في مشروعات ا لخلطفي البوليوالت المستوردة سابقة ا الوارد ب ا141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
 موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق

(أطنان قدرات  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.6.3
  استھالك األوزون)

1.91 

  ح الثانية إلى الرابعة إلى اليونيدو في االجتماع الخامس والسبعين.ئاى والتمويل للشرالشريحة األولدوالراً أمريكياً من  39 968الرصيد البالغ  تم تحويل  )*(
  

___________  


