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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جورجيا

الموافقة االجتماع الذي تمت خالله   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  عليه

  تدبير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )األولى

  2020% بحلول عام 35  الثالث والستون  اليوئنديبي

 
(المرفق ج المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.1  2017السنة: 

 

  2017 السنة: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون))ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

تصن
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي
   الخدمةالتصن  

 2.1    2.1المواد
 

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

 5.33  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 5.3  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.0  المتبقي: 2.33  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع  2020 2019 2018 2017  األعمال) خطة خامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليوئنديبي
  األوزون)

0.6 0.0 0.0 0.1 .07 

 162,218 33,863 0 0 128,355  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2020 2019 *2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3

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

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.79 5.33 5.33

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

اليوئندي
  بي

  

تكاليف 
  المشروع

200,00
0 

  150,00
0 

  119,40
0 

  31,50
0 

500,900 

تكاليف 
  الدعم

15,000   11,250   8,955   2,363 37,568 

األموال الموافق عليها من 
قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

200,00
0 

  150,00
0 

      350,000 

تكاليف 
  الدعم

15,000   11,250       26,250 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليها خالل هذا 

 االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

       119,40
0 

  119,400 

تكاليف 
  الدعم

       8,955   8,955 

 2017*كان ينبغي تقديم الشريحة الثالثة في عام 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ريحة  ، طلباً لتمويلمعيّنة كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم جورجيابالنيابة عن حكومة   -1 المرحلة  من الثالثةالش
زائد تكاليف  ،دوالر أمريكي 119,400 قدره بمبلغمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  األولى

ريحة . 1دوالر أمريكي 8,955الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش وتقرير  الثانيةيتض
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ريحة و 2015إلى  2013للفترة من  التحقق من اس للفترة من خطة تنفيذ الش

  .2020 إلى 2018

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 وم ك ت ح غ ل اأب ي ورج ن ج الك  ع ه ت ا 2.1اس ف ن ت درات اس ن ق ن م ن األوزون دط واد م م  ال
ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ةال ام  ي ي ع واد 2017ف م ل ال ل ث ت الم اس ل ط األس الك دون خ ه ت و اس ، وه

تهالك  1ويبين الجدول  في المائة. 60الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ  للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس
2013-2017.  

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  جورجياالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

واد م ال
22-الهيدروكلوروفلوروكربون

2013 2014 2015 2016 2017  
 خط األساس

   طن متري
 83.1 25.1022.3030.6025.2038.20 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال
 9.9 0.000.000.000.000.00 ب142

 93.0 25.1022.3030.0625.2038.20  المجموع (طن متري)
   طن من قدرات استنفاد األوزون

 4.6 1.381.231.681.392.10 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه -ال

 0.6 0.000.000.000.000.00 ب142

درات ن ق ن م وع (ط م ج م ال
 5.2 1.381.231.681.392.10  استنفاد األوزون)

صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء، والوحدات المتنقلة. في خدمة و 22-يُستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون  -3
هد 2011ومنذ تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ً ك الستهالا، يش ا ض مع بع انخفاض

عامين نبيت لتقلباا ئدة إلى 2017و  2016عامي  نبيدة لحادة ايازلت اکانو. 2017و  2013 ال يجي  درلتا االنهاك عا
دروكلوروفلوروكربون ذي تم تخ 22-للهي هال ام و .2013م في عاك الستهالد اتجميل قب زين ان 2017في ع من ، ك

تهالك  تيراد عند أعلىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع أن يكون اس ة االس طن  66.48، مع تحديد حص
تورديتمّكن أحد اللم ومع ذلك،  .متري ريح ين من الذين يملكونمس تيراد ، من تص أدى إلى  طناً مترياً، مما 20اس

ل يص 2018في عام  .انخفاض إجمالي الواردات عما كان متوقعاً في األص ه تخص تورد نفس ة، طلب المس  ىأعل حص
  .صالحص ترحيلب، لكن نظام الحصص في البلد ال يسمح 2017في عام  التي خسرهاللتعويض عن الحصة  له

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال جورجياأبلغت حكومة   -4 لتقرير اك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب الس
قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض، 2017عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  من  7 ى المادةوقد كانت هذه البيانات متس

  بروتوكول مونتريال. 

  تقرير التحقق 

ل  -5 م ام  2015-2013الفترة  تقرير التحقق ش ه في ع ار إلى أن تيراد المواد 2013وأش ان يتم اس ، ك
من دون حصص، وبالتالي، تعذّر تحديد الكميات الدقيقة للمواد المستنفدة لألوزون التي تم  الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
  .األمانةإلى  جورجيافي  والزراعة البيئةحماية من وزارة  2018 أيار/مايو 3وفقاً للخطاب تاريخ  1
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تيرادها إلى البالد. و ع حيث أن الحكومة تّطبق منذ عام اس حيح هذا الوض تراخيص النظام  2014مع ذلك، تم تص
صالو ى  حص ه بمقتض ات اً اللتزام ام ل تم د ممتث ا، والبل اص به الالخ دول بروتوكول مونتري ة المواد  وج إزال

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

   الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادخطة إدارة إزالة من  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

أن   -6 لت ، عدّ 2014في عام  .، يكرس أحكاماً لحماية طبقة األوزونحماية البيئةلدى البلد قانون إطاري بش
ات  ريع ة تش ادراتالحكوم دة لألوزون،  واردات وص تنف ت المواد المس ام ص وق ام حص ال نظ إدخ للمواد ب

ان/ي الهيدروكلوروفلوروكربونية. وف ، تم إدخال تعديالت جديدة على القوانين المتعلقة بحماية البيئة 2016أبريل نيس
اريح واإلتاوات من أجل جملة أمور منها تعزيز  ادرات لوائحوحماية الهواء في الجو والتراخيص والتص  واردات وص

القائمة بشأن المواد المستنفدة لألوزون  اللوائحما يتعلق بانتهاك  وضع عقوبات إدارية فيو ؛ المواد المستنفدة لألوزون
  التبريد وتكييف الهواء. متطلبات التنظيمية إلصدار الشهادات للفنيين في قطاعالو؛ 

مح فقط لفنيي خدمة 2018كانون الثاني/يناير  1كما في   -7 خات معدات التبريد وتكييف الهواء والم، يُس ض
هادات  نوات ؛ بأن  بيجأداء واجباتهم والحرارية من حملة الش الحة لمدة ثالث س هادة ص  وزارةوتم تعيين تكون الش

هاداتهيئة كالالموارد والبيئة  حماية دار الش المة متطلبات ال اإللزامي بالمعيار الوطني واالمتثال؛  المعنية بإص لس
أن خدمة معدات التبريد وتكييف الوالبيئة  خات الحراريةبش معدات التبريد وتكييف  لجميع فنيي خدمة هواء والمض
  ية.مضخات الحرارالو الهواء

  قطاع خدمة التبريد

  :الرئيسية المنفذة ما يلياألنشطة  تشمل  -8

للبلد بشأن استيراد المواد  الالئحة الفنية بتعزيز الحكومة قامتالسياساتي والتنظيمي والمؤسسي: الدعم   )أ(
ديرها  ديرها وإعادة تص تنفدة لألوزون وتص تيراد  وتوزيع، وترخيص مرورهاالمس ص االس حص

نوية ة بها الس اري وتعزيز، ؛ الخاص ة بقطاعات 2018 ابتداًء من عاممع مفعول س ، اللوائح الخاص
جيل ار، وتعزيز ،التبريد وتكييف الهواء من خالل تفعيل التس ، 2019 ابتداًء من عامي مع مفعول س

دار ، وازات التبريدغمتطلبات اإلبالغ لمالكي ثالثة كيلوجرامات أو أكثر من  أنلوائح إص دار  بش إص
هادات االلزامية لفنيي خدمة  .لزيادة عدد فنيي التبريد المؤهلينمعدات التبريد وتكييف الهواء  الش

افة إلى ذلك، نقّ  ت عقوبات على حت الحكومة قانون اإلجراءات اإلوباإلض دارية للبلد، حيث فرض
 المواد المستنفدة لألوزون.انتهاك قوانين ولوائح 

من موظفي الجمارك على مراقبة موظف  90وبناء القدرات والتوعية: تم تدريب أكثر من التدريب    )ب(
للمدربين  لتدريبخمسة من موظفي الجمارك  وخضعالمواد المستنفدة لألوزون، واردات وصادرات 

ات الخدمة  معدات التبريد وتكييف الهواء من فنيي خدمةفني  250تم تدريب حوالي و؛  على ممارس
المة والجوانب التقنية والبيئية للخدمة ؛ الجيدة  تحليل/  أجهزة تحديدتم توفير و، مع التركيز على الس

رإلى إدارة الجمارك ؛  غازات التبريد ة بمراقبة  وتم نش قات والكتيبات الخاص اردات والملص
 ؛ المواد المستنفدة لألوزون وتوزيعها على موظفي الجمارك وصادرات

اعدة   )ج( ات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد: المس راء لفنية لدعم ممارس مجموعة كاملة من األدوات تم ش
أجهزة الكشف عن التسرب المحمولة ، وأدوات وواألجهزة (مثل مضخات التفريغ مزدوجة المراحل ؛ 

حن ، وا الخدمة طوانات ش تخدامات) لخدمة غازات التبريد س أنظمة التبريد وتكييف متعددة االس
 ؛ تحسين جودة ممارساتها في الخدمةمن أجل محلية  ةوتوفيرها لشركة خدم الهواء،

 
روع تدليل  )د( تخدام  يمش تبدال أنظمة تكييف هواء  غازات التبريدالس القائمة على الطبيعية من خالل اس

روع  .بمعدات قائمة على األمونيا 22-ربونالهيدروكلوروفلوروك وقد بذلت جهود متعددة لتنفيذ المش
وبرماركت (محل مذيع تلفزيوني وفي من خالل في مكتبة كبرى و التدليلي تبدال  عن طريقس اس

ات الميزانية  .تعمل بالهيدروكربون) قابس وحداتب والتثليجخزانات التبريد  ص ومع ذلك، كانت مخص
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ة غير ال ص روع  .تأمين التمويل المقابل وتعذر، كافية لتغطية التكاليفمخص لذلك، تقرر تأجيل المش
 و التدليلي إلى الشريحة الثالثة عندما تكون هناك أموال إضافية متاحة ؛

 
اعدة   )ه( تخدامالمس ريحة الثانية ، توقف اس -الهيدروكلوروفلوروكربون الفنية في قطاع المذيبات: منذ الش

بب إلى حد كب ب142 روع  إنجازير بس المواد  لتوفير آالت التنظيف الجاف الخالية من يالتدليلالمش
أتينإلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفاد األوزون. طن 0.72إزالة مع  منش  وتم توفير من قدرات اس

 .في تبليسي وروستافي لمنشأتينمعدات جديدة تعمل على المذيبات المأمونة لألوزون مجاناً 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ة و  -9 دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ة خط ة والزراع ة البيئ اي ذ وزارة حم دة األوزون تنف وح
وتحصل الحكومة على دعم فريق . مسؤولة عن تنسيق كافة األنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد األطرافالوطنية 

  تنفيذ المشروع المكّون من أصحاب المصلحة المختلفين. 

  مستوى صرف األموال

ل ، 2018 أيار/مايوكما في   -10 رف دوالر أمريكي الموافق عليه  350,000مبلغ الـ من أص حتى اآلن، تم ص
رف الرص. 2دوالر أمريكي على النحو المبيّن في الجدول  295,536 يتم ص دوالر أمريكي في  54,464غ يد البالوس

  .2020-2018الفترة 

جدول  مالي عن المرحلة األولى من 2ال ية: التقرير ال لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون  لجورجيا خطة إدارة إزا
  (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه عليهموافق تم صرفه موافق عليه

 295,536 350,000 200,000200,000150,00095,536 اليوئنديبي
  84  64 100  معّدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة  

  :2020 كانون األول/ديسمبر حتى 2018األنشطة التالية في الفترة من تموز/يوليو سيتم تنفيذ   -11

تخدام أجهزة تحديد / تحليل تدريب   )أ( ين البيئيين على اس أربعة من موظفي الجمارك واثنين من المفتش
وتوزيع هزة تحديد /  وشراء، المواد المستنفدة لألوزون مناولة، وتدريب المدربين على التبريد غازات
 ؛دوالر أمريكي)  31,000( وأجهزة كشف التسرب التبريد غازاتتحليل 

 
اعدة    )ب( ات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد الفنيانوالدعم المس أن ممارس توى  بش من خالل رفع مس

خدمة خات التفريغمعدات ال ما في ذلك مض يب المتفرعة، ، ب ياس، والخراطيم واألناب ، وأجهزة الق
  ) ؛دوالر أمريكي 12,000( الخدمة، وأجهزة الكشف عن التسرب المحمولة، وأدوات القياسية

 
روع تدليلي   )ج( تخدام مش تبدال معدات  غازات التبريدالس التبريد وتكييف الهواء الطبيعية من خالل اس

راء  . 22-القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون روع وش ميم المش مثل لة (البدي غازات التبريدتص
د الكربون ي اني أكس ا وأ، ث ا من األموني د ، أو غيره ازات التبري المي غ ة االحترار الع اني ذات إمك

محالت ، وهما ى اثنين من المستخدمين النهائيينمع التركيز عل )،منخفضة المتاحة في السوق المحليةال
الخضار الصغيرة في جميع  وبرادات تخزين، محالت السوبر ماركت السوبر ماركت الكبيرة / سلسلة

تخدمين ين لدىالفنيتدريبيتان للموظفين  حلقتا عمل .أنحاء البالد غيل  المس أن كيفية تش النهائيين بش
بشأن مواصفات التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك تدابير  من ذوي الشهاداتالمعدات الجديدة، وللفنيين 

المة ( ريحة  دوالر 34,762 زائد مبلغدوالر أمريكي  44,400ومعايير الس أمريكي متبقي من الش
 الثانية) ؛
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قة   )د( أنحل تخدام  عمل للتوعية بش مذيبات  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر اس في قطاع ال
تدامة البدائل  المة المتعلقة بتطبيقهواس تخداما (وجوانب الس -كربونالهيدروكلوروفلورو تم وقف اس

 و) ؛ الشريحة الثانية دوالر أمريكي متبقي من 9,057دوالر أمريكي زائد مبلغ  10,000ب) (142
 
ريكي زائد دوالر أم 22,000تنسيق وإدارة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (  )ه(

 دوالر أمريكي متبقي من الشريحة الثانية).  10,645مبلغ 

 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  تقرير التحقق

مل تقرير التحقق   -12 ح اليونئديبي  فقط. 2015و  2013الفترة بين ش اس وأوض أن التقرير قد تم إعداده في األس
. وأشار اليوئنديبي إلى أن الحكومة 2018، ولكنه تأّخر عندما تم تعليق طلب تقديم الشريحة لعام 2017لتقديمه في عام 

انات للعامين إلدراج البي 2(أ)72/19تقرير تحقق منقح عمالً بالمقرر  2018ملتزمة بإعادة تقديم بحلول حزيران/يونيه 
  . 2017و 2016

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -13 ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  جورجياأص  2018بالفعل حص
  ، وهي حصة أقل من أهداف بروتوكول مونتريال.ستنفاد األوزونمن قدرات اطن  3.43 والمحددة عند

  قطاع خدمة التبريد

ار   -14 ة العالميرار حتاالمکانية ذات إ البدائلد عتماافي  اً رددمت كان القطاعأن لی إيبي دئنولياأش  المنخفض
غازات لبية عن وسيكون النهج الرئيسي هو كسر المفاهيم الس .فلتکاليع اتفاب اراقة بسبطلدام استخا والفعالة من حيث

ة االحترار العالمي إمكانيةذات  التبريد ةعن طريق  المنخفض تخدام أمثلة تكنولوجية ملموس يتم ت .اس ة وس نفيذ دراس
ام  دال الت تب ير االس جل تيس دليلي من أ روع الت طار المش ة في إ يلي دات لجدوى تفص ة اللمع ة علقديم ائم ى الق

  .ئمة على األمونياتكنولوجيا قابال 22-يدروكلوروفلوروكربوناله

 الخالصة

ة   -15 ة إدارة إزال ة األولى من خط ذ المرحل اً في تنفي دم ا تق دروكلوروفلوروكتحرز جورجي ة المواد الهي ربوني
ريحة الثانية، وهي ممتثلة لبروتوكول مونتريال طة الش و بها على الرغم من التأخير في إنجاز أنش واتفاقها مع  الخاص

ص يعمل منذ عام  قم تم تعزيزه و، 2014اللجنة التنفيذية. وأّكد تقرير التحقق الخاص بالبلد أن نظام التراخيص والحص
اري ابتداًء من عام أكثر، مع مف جيل لمالكي 2018عول س رط تس المواد  رامات أو أكثر منغثالثة كيلو، من خالل ش

هادات لفنيي خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، إلزامية.  دار الش تنفدة لألوزون وجعل عملية إص رف والمس بلغ ص
ير كل من التقرير 84األموال الموافق عليها حتى اآلن  طة المنفذة ف في المائة. ويش الً عن المرحلي عن األنش ض

  ة به.األنشطة المخطط لها أن البلد يعالج وسوف يحقق أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاص

  التوصية

من المرحلة  الثانيةعلماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -16
مولية على لجورجيامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األولى ا بالموافقة الش ي أيًض ؛ وتوص

                                                 
ية إلى االجتماع األول من السنة لتشجيع الوكاالت الثنائية والمنفذة الرئيسية التي تقدّم طلبات شرائح من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون  2

  مباشرةً السنة الت تك خاللها تقديم الشريحة. على إدراج تقرير تحقق عن أهداف االستهالك الوطنية للسنة التي تسبق
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ريحة  وخطة ، كابو فيرديمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  األولىمن المرحلة  الثالثةالش
  ، على أنه من المتفق عليه:دول أدناهيات التمويل المبيّنة في الجالمقابلة لها بمستو 2020-2018تنفيذ الشريحة للفترة 

ان/يونيه بحلول حزير 2017و 2016أنه سيتم تقديم تقرير تحقق محدّث إلدراج بيانات االستهالك للعامين   )أ(
 ؛ و 2018

 
 أن جورجيا لديها استهالك في قطاع الخدمة فقط ؛ و   )ب(

 
تدامة    )ج( تعزز اس يقدمون أن خطة الحوافز المالية س تخدمين النهائيين س تدريب فنيي الخدمة، وأن المس

  التمويل المشترك للمشاركة في الخطة.
  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الثالثة، الشريحة األولى

  اليونئديبي119,4008,955

  
     

 


