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  ة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـرافـاللجن

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
   والثمانون الثالثاالجتمـــاع 

   2019مايو/آيار  31-27،  مونتريال
 
  

 أرمينيامقترح مشروع: 

  
  

  :تاليمانة بشأن مقترح المشروع الاأل ةتعليقات وتوصي من هذه الوثيقة تتألف
  

  اإلزالة
  
لشريحة ا ،الثانيةالمرحلة ( يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة خطة إدارة   •

  )الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يونيب/نديبيئيو
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 روعات متعددة السنواتمش –ورقة تقييم المشروع 
  أرمينيا

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

خطة إدارة إزالة المواد 
 )الثانية(المرحلة لهيدروكلوروفلوروكربونية ا

2020بحلول  في المائة 35 السابع والسبعون  ، يونيب(الرئيسة) نديبيئيو  

  
(المرفق جيم المجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  األولى)
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 0.94  2017السنة: 

  
 2018السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

استهالك مجموع 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
22 -هيدروكلوروفلوروكربون      31.2     31.2  

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

00.7 : 2010 - 2009خط األساس  83.7 :ةالمستدام اتالتخفيضجمالي إلبداية النقطة    

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل 

49.5  :بالفعل المعتمد  

 

 2.34  :المتبقي

  
  
  

 المجموع 2021 2020 2019األعمال(خامسا) خطة 

 فادإزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استن يونيب
 األوزون)

0.780.0 0.0 0.78 

 58,082 0 58,0820 التمويل (دوالر أمريكي)

نديبيئيو  فادإزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استن 
 األوزون)

0.00.33 0.0 0.33 

 23,544 0 023,544 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 سادسا) بيانات المشروع(

 غير متاح 4.55 6.306.306.306.30 حدود استهالك بروتوكول مونتريال
 (أطنان من قدرات استنفادالحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 األوزون)
 غير متاح 2.34 3.923.64 5.044.20

  الموافق عليهالتمويل 

 (دوالر أمريكي

 129,600 21,600 108,00000 تكاليف المشروع نديبيئيو

 11,664 1,944 9,72000 تكاليف الدعم

 86,400 0 35,0000051,400 تكاليف المشروع يونيب

 11,232 0 4,550006,682 تكاليف الدعم

عليها اللجنة التنفيذية األموال التى وافقت 
 (دوالر أمريكي)

 

 143,000 0 143,00000 تكاليف المشروع

 14,270 0 14,27000 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة عليها في 
 هذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 

 51,400  51,400 تكاليف المشروع

 6,682  6,682 تكاليف الدعم

الشموليةالموافقة األمانةتوصية   
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  وصف المشروع

 
من  الثانيةالشريحة  طلبا لتمويل، ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسةاليونيب ، قدمأرمينيانيابة عن حكومة  .1

تكاليف  ازائد دوالر أمريكي 51,400 غـبلبمخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  الثانيةالمرحلة 
 األولىويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة  1فقط. لليونيب دوالر أمريكي 6,682دعم الوكالة البالغة 

  .2021إلى عام  2019وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد من استنفاد األوزون طن من قدرات  2.31يبلغ عن استهالك  أرمينياأبلغت حكومة   .2
المواد  في المائة أقل من خط أساس 67يمثل نسبة حوالى  2018 في عامالهيدروكلوروفلوروكربونية 

يذية ق مع اللجنة التنففي المائة أقل من هدف الرقابة الوارد في االتفا 41نسبة و لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .2018- 2014في الفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  1. ويرد في الجدول 2018لعام 

  )2018-2014لفترة ل 7(بيانات المادة   أرمينيافي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: استهالك 1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 هيدروكلوروفلوروكربون
      أطنان مترية

 22-هيدروكلوروفلوروكربون

 57.33 42.36 
11.46 

17.00 42.00 

126.69 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 123 -هيدروكلوروفلوروكربون

 126.69 42.00 17.00 11.46 42.86 57.33 المجموع (طن مترى)
       أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 7.00 2.31 0.94 0.63 2.33 3.15 22-هيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 123 -هيدروكلوروفلوروكربون

 7.00 2.31 0.94 0.63 2.34 3.15 أطنان من قدرات استنفاد األوزون)( المجموع
  بيانات البرنامج القطرى * 

  
  إلى األنشطة المنفذة بموجب  2014عام  منذ الهيدروكلوروفلوروكربون البلد من  ض استهالكاانخفيرجع   .3

  ستردادوا ربونالهيدروكلوروفلوروكنية ، خاصة الترويج لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربو خطة إدارة إزالة المواد
في  لمبلغ عنهنخفض اوقد كان للركود االقتصادى في البلد أثرا على االستهالك الم. سوائل التبريد وإعادة استخدامها

تيراد مخزون إلى االنتعاش االقتصادى في البلد والرغبة في اس 2018وترجع الزيادة في عام . 2017و 2016عامى 
 ه فيستخدامال 123- نالهيدروكلوروفلوروكربوواستورد المطار الدولى كمية صغيرة من كاف من سوائل التبريد. 

  .2015معدات تبريد المبانى في عام 
  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

رير تنفيذ البرنامج تق بناء على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن بيانات استهالك  أرمينياأبلغت حكومة   4
ومة ولم تقدم حك من بروتوكول مونتريال. 7أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة  2017القطرى لعام 

 .2018لعام  7أرمينيا حتى اآلن بينات المادة 

   

                                                 
  من وزارة حماية الطبيعة لجمهورية أرمينيا إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف. 2019آذار/مارس  14حسب الرسالة المؤرخة في    1
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  يةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونمن  األولىالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

   اإلطار القانوني

تحليل عن التدابير القانونية المطلوبة لتلبية أهداف الخفض للمرحلة الثانية والتى توضح أن تلك تم إجراء   5
اهج قاء بالمناالرتوالمرحلة ستركز على التشريع المتعلق باستخدام سجالت إجبارية للمعدات واعتماد معايير للسالمة 

  الدراسية للمدارس التقنية وسياسات للمشتروات الحكومية.

التحاد األوراسي االقتصادى. وسيجرى لطوير نظام ترخيص إلكترونى ليتضمن تشريع وطنى وكذلك تم ت  6
  .2019اختبار النظام في عام 

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  7

تحديث كتيبات التدريب لتقنيي التبريد وموظفى الجمارك ووضع دليل على االنترنت بشأن تشريع   (أ)
  موظفى الجمارك؛بللمواد المستنفدة لألوزون واإلجراءات المتعلقة 

في المنهج الدراسي للمؤسسات  لمواد المستنفدة لألوزونإدراج منع االتجار غير القانونى في ا  (ب)
ى. ليم العالالتع مع وزارة التعليم، تم تضمين التبريد وتكييف الهواء في نظام التعليمية. وبالتعاون

ي لتدريب التقنيين، مع اختبار لها مخطط ف يةمناهج التعليمالويجرى تطوير المعايير و
  ؛2019سبتمبر/أيلول 

، تقنى خدمة تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة 40تدريب القيام بو تحديث كتيبات التدريب  (ج)
سوائل  ادالستردمجموعة من األدوات  40، مع توزيع  هاوإعادة استخدام واسترداد سوائل التبريد

صبح يد أن التبريد وإعادة استخدامها؛ سيجرى تنفيذ نظام اجبارى إلصدار شهادات للتقنيين بمجر
  ؛لتقنيي التبريد قيد التشغيل الكامل ىنظام تعليم رسم

 لثالثوإعادة االستخدام وإعادة التدوير  لالستردادالوسائط ومعدات  ةتوفير معدات تدريب متعدد  (د)
نيين؛ الكفؤ للتق التدريب للتمكن من توفير Araratو  Armavirو  Yerevanكليات إقليمية في 

  ها.وإعادة استخدام استرداد سوائل التبريدمجموعة أدوات للتقنيين من أجل  40شراء 

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  
وتم  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ أنشطةالوحدة الوطنية لألوزون  ترصد  8

  لى.توظيف استشارى للمساعدة في الرصد، وقدمت ستة تقارير لتعكس التقدم المتحقق خالل الشريحة األو
  

  مستوى صرف األموال

 143 000مـن مبلـغ في المائة)  81( دوالرا أمريكيـا  115 986م صرف مبلـغ ـ، ت2019آذار/مارس حتى   9
 .)ليونيبلي كيدوالر أمر 35 000و  نديبيئلليو يدوالر أمريك 108 000( موافق عليه حتى اآلن دوالر أمريكي

  .2019 عامفي دوالر أمريكي  27 014وسوف يصرف الرصيد البالغ 
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 خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019 مايو/آيارتنفيذ األنشطة التالية بين  سيجرى  10

خطة إدارة إزالة المواد مشاورات لألطراف الفاعلية بشأن المشاكل الجارية في تنفيذ   (أ)
ذلك بتعلق التشريع الم ؛ تنفيذ نظام ترخيص إلكترونى تشغيلى؛ تعديلالهيدروكلوروفلوروكربونية

          )؛دوالر أمريكي 15 000(  لتضمين النظام المنسق لوصف السلع وترقيمها

لمواد موظف جمارك على التعرف على ا 40تحديث مواد التدريب لموظفى الجمارك وتدريب   (ب)
  )؛دوالر أمريكي 12 000( ومنع االتجار غير القانونىالمستنفدة لألوزون 

تحديث مواد التدريب لتدريب التقنيين؛ إنشاء سجالت طوعية؛ تكنولوجيا بناء الوعى عبر قنوات   (ج)
د وإعادة تقنيي تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد سوائل التبري 10؛ تدريب االتصال

  )؛كيدوالر أمري 22 000( استخدامها والمناولة اآلمنة لسوائل التبريد القابلة لالشتعال 

دوالر  2 400( واإلبالغ عنها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةرصد تنفيذ   د)(
  .أمريكي)

  ـهاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  االنتهاء من المرحلة األولى

قيد التشغيل وإنتهت ماليا وقدم  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن المرحلة األولى من   11
  تقرير إنتهاء المشروع.

  كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورومن  األولىالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانونى

طن  2.67عند  2019لعام  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصصا للواردات من  أرمينياحكومة  أصدرت  12
 لمحدد في ا طن من قدرات استنفاد األوزون 3.64البالغ الرقابة من قدرات استنفاد األوزون وهى أقل من هدف 

   اللجنة التنفيذية.بين الحكومة واالتفاق 

الترخيص  تى تمت إزالتها من خال تنفيذ نظامترصد حكومة أرمينيا الواردات من المواد الخضعة للرقابة ال  13
 التى تمت إزالتها في أرمينيا. لمواد المستنفدة لألوزونوالحصص. وال يوجد استخدام مسجل ل

 قطاع خدمة التبريد

، R-600aوكربونية و رإن التكنولوجيات البديلة المستخدمة في أرمينيا هى أساسا المواد الهيدروفلو 14
 لموادلالمستخدمة في التبريد المنزلى. ونفذت األنشطة لزيادة الوعى بالتكنولوجيا القائمة على بدائل 

ـرارية         ضخـات الحوالم . لقد بدأ اعتمـاد متطلبـات السـالمة والبيئية لنـظم التبريـدةـربونيـلوروكـلوروفـدروكـالهي
) En 378 1-4جوانب  ي لتدريب تقنيي خدمة التبريدويشمل المنهج الدراسلقياس. ) باالشتراك مع المعهد الوطنى ل

سوائل لير مصممة ريد غالسالمة المتعلقة باستخدام البدائل القابلة لالشتعال. وال توصي أرمينيا باعادة تهيئة نظم تب
  تبريد قابلة لالشتعال إلى بدائل قابلة لالشتعال.
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وحدة الوطنية لألوزون مع وزارة التربية والعلوم على تكامل لتناول استدامة تدريب الجمارك، تعمل ال  15
  في المنهج الدراسي للتدريب العام لموظفى الجمارك. المواد المستنفدة لألوزونمشاكل 

  االستنتاج

المواد للرقابة على الواردات والصادرات من  نظام ترخيص وحصص أنشأت حكومة أرمينيا
اق في االتف لواردةاإن أرمينيا ممتثلة ألهداف الرقابة  ويجرى تنفيذ النظام بشكل فعال. الهيدروكلوروفلوروكربونية

ات دريب بمعدكز التوتم تزويد مرابين الحكومة واللجنة التنفيذية، وهى أقل من حد االستهالك لبروتوكول مونتلایر. 
فدة واد المستنالمن مالرقابة على الواردات لتمكينها من تدريب التقنيين بكفاءة. ويجرى تكامل قضايا خدمة التبريد و

 يل كيغالىى تعدفي النظم التعليمية العامة لضمان استدامة طويلة األجل للتدريب. لقد صدقت أرمينيا عل لألوزون
، بما في بونيةلمواد الهيدروكلوروفلوروكروبدأت أنشطة نحو اعتماد بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة ل

. وتم االنتهاء من )En 378 1-4والمضخـات الحـرارية ( متطلبات السالمة والبيئية لنظم التبريد  ذلك اعتماد
 81ية حلة الثانن المرالصرف في الشريحة األولى م وبلغالمرحلة األولى؛ وتنفيذ المرحلة الثانية في طريقها لالنتهاء 

خطة فيذ الل تنالنتائج المتحققة حتى اآلن خ دعمفي المائة. وسوف تعمل األنشطة المخططة للشريحة الثانية على 
  .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  التوصية

من  األولىأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق   17
وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة  ؛ألرمينيا الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد من  الثانيةالمرحلة 

وخطة تنفيذ  ألرمينيا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثانيةمن المرحلة  الثانيةعلى الشريحة 
  :عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه 2021- 2019 الشريحة للفترة

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دوالرتكاليف الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(أ)
)الثانية، الشريحة انيةثال(المرحلة 

400 51682 6  يونيب 

 

 

______________________  


