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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جورجيا

 الوكالة  )  عنوان المشروع1(
االجتماع الذي تمت فيه 

 الموافقة عليه
 معيار الرقابة

ة إدارة إزالة  ةخ ن رو روفل ل رو اد اله (المرحلة  ال

 األولى)

 2020% بحلول عام 35 والستين الثالث  اليوئنديبي

 
 طن من قدرات استنفاذ األوزون  1.89 2018السنة:  )1(المرفق ج الفئة  7)  أحدث بيانات المادة 2(

 
  2019السنة:  استنفاذ األوزون))  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات 3(

مكافحة  رغوة إيروسول كيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيب التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبر

إجمالي 
استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 2.40    2.40      22 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 )  بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

 5.33 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 5.3 2010  -  2009 للفترة األساسخط 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.00 :المتبقي 2.33 المعتمد بالفعل

 
 2020  )  خطة األعمال5(

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

 33,863 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  *)  بيانات المشروع6(

حدود االستهالك في بروتوكول 
 مونتريال

غير 
 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 3.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3

طن من أقصي استهالك مسموح به 
 قدرات استنفاذ األوزون)

غير 
 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 3.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.79 5.33 5.33

التمويل 
المعتمد 
(دوالر 

 أمريكي)

اليوئنديب
  ي

تكاليف 
 المشروع

200,000 0 0 150,000 0 0 119,400 0 
 

31,500 500,900 

تكاليف 
  الدعم

15,000 0 0 11,250 0 0 8,955 0  2,363 37,568 

األموال التي اعتمدتها 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

200,000 0 0 150,000 0 0 0 119,400 0 0 469,400 

تكاليف 
  الدعم

15,000 0 0 11,250 0 0 0 8,955 0 0 35,205 

األموال إجمالي 
المطلوب الموافقة 

عليها في هذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

         31,500 31,500 

تكاليف 
  الدعم

         2,363 2,363 

 لموافقة الشموليةل  توصية األمانة
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 وصف المشروع

، ، بصفته الوكالة المنفذة المعينة(اليوئنديبي) اإلنمائي، قدم برنامج األمم المتحدة بالنيابة عن حكومة جورجيا       -1
ً لتمويل الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة طلبا

 الطلبيتضمن و 1.والر أمريكيد 363,2 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي. 31,500بقيمة 
 .2021-2020تقريًرا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

من طن  2,40، عن استهالك قدره تنفيذ البرنامج القطريعن طار تقرير ، في إأبلغت حكومة جورجيا        -2
في المائة عن خط  55يقل بنسبة ، وهو 2019في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون من  قدرات
المواد استهالك  1. ويبين الجدول المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االمتثال أساس

 .2019 - 2015في الفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )2019 - 2015للفترة  7في جورجيا (بيانات المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  1الجدول 
 خط األساس * 2019 2018 2017 2016 2015 المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية

       طن متري

 83.1 43.59 34.32 38.20 25.20 30.60 22 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 93.0 43.59 34.32 38.20 25.20 30.06 المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاذ األوزون

 4.6 2.40 1.89 2.10 1.39 1.68 22 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

1.68 
1.39 2.10 

1.89 2.40 5.3 

 * بيانات البرنامج القطري.
 

في خدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء. وتعزى الزيادة  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونيستخدم         -3
قبل تجميد  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونإلى االستنفاد التدريجي لمخزون  2017و  2016الحادة بين عامي 

 من قدراتطن  2,40إلى  2019 عام  في 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون. وزاد استهالك 2013 عام  االستهالك في
حصة تقلقل تحسبًا الرتفاع األسعار و 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونالمستوردين  تخزيناستنفاد األوزون بسبب 

  .2020ستيراد في عام اال
 
، فإن على مدى السنوات الخمس الماضية الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اتجاه تصاعدي في  رغم وجود      -4

االمتثال  أساسن خط مفي المائة  65قل بنسبة أاستنفاد األوزون)  من قدراتطن  1,90االستهالك (أي متوسط 
 وحصص ن خط األساس إلى إنفاذ نظام ترخيصعهذا االنخفاض  ويعزى. الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمحدد للمواد 

، بما في ذلك تدريب ونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرباالستيراد والتصدير وتنفيذ األنشطة بموجب خطة إدارة إزالة 
 استُهلك، الذي ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون ت إزالةتموالفنيين والمساعدة الفنية المقدمة لقطاع خدمة التبريد. 

، بعد تحويل القطاع الفرعي للتنظيف الجاف. كما ساهم 2011المذيبات للتنظيف الجاف للمالبس، منذ عام  في قطاع
 ةادالمفي تقليل استهالك  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  غير القائمةييف الهواء استيراد معدات التبريد وتك
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
   

 
  جورجيا إلى األمانة.لوزارة حماية البيئة والزراعة  المرسل من 2020آذار  /مارس 12 المؤرخ للخطابوفقًا    1
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 البرنامج القطريتنفيذ عن تقرير 
 
 تنفيذعن بموجب تقرير  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أبلغت حكومة جورجيا عن بيانات استهالك       -5

  من بروتوكول مونتريال. 7التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2018القطري لعام  البرنامج
 
  

 تقرير التحقق
 
 2016لعامي  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد بيانات استهالك  الذي يشملتم تقديم تقرير التحقق المحدث        -6
وفقًا لشرط الموافقة على الشريحة الثالثة المحددة في االجتماع الحادي والثمانين.  2018 ه/ حزيرانفي يوني 2017و 

  .لهذين العامينمع اللجنة التنفيذية  اقهمتثل لبروتوكول مونتريال واتفي البلدوأكد التقرير أن 
  

 ربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك
 

  قانونيالطار اإل
 
ً ل يشملبشأن حماية البيئة  اإطاري االبلد قانون يملك      -7 ، عدلت 2014في عام وحماية طبقة األوزون. أحكاما

المواد حصص نظام  ، مقدمةوتصدير المواد المستنفدة لألوزونالحكومة تشريعات استيراد 
تعديالت على قوانين حماية البيئة، وحماية الهواء ، أدخلت 2016 نيسان /في أبريلو. الهيدروكلوروفلوروكربونية

واد منها لوائح استيراد وتصدير الم جملة أمورتعزيز من أجل راخيص والتصاريح وحقوق االمتياز ، والتالجوي
التنظيمية  الشروط، وتعزيز لوائح المواد المستنفدة لألوزون ، وفرض عقوبات إدارية على انتهاكالمستنفدة لألوزون

  . الهواء تكييفالتبريد وفنيي  العتماد
 
لمواد المستنفدة لنظام ترخيص لالستخدامات المعفاة  تشمل 2019تعديالت أخرى في عام  وضع مسودات تم و      -8

إثبات صحة التقارير اإللكترونية؛ واعتماد و ؛القانونيةرامة على الواردات غير عقوبات أكثر صفرض و؛ وزونلأل
مع لوائح التبريد وتكييف الهواء تشمل مسودة التشريعات األخرى مواءمة شهادة و. التبريد وتكييف الهواء شركات

 فرض حظر على استيراد المعدات القائمة علىو؛ بشأن الغازات المفلورةاالتحاد األوروبي 
التبريد وتكييف قرار لجعل المصنعين والمستوردين وتجار التجزئة ألنظمة إصدار ؛ و22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 وسيتم استعراض، بما في ذلك المواد المستنفدة لألوزون. ن تلك المنتجاتملنفايات الناتجة مسؤولين عن االهواء 
  .2020النصف الثاني من عام في البرلمان إلقرارها في  اتالتعديالت ومسودة التشريع

 
د المستنفدة لألوزون مواوقائمة ال ستيراد المواد المستنفدة لألوزونسمح إنفاذ التشريعات الوطنية لحظر ا       -9

التجار غير المشروع في ااالت ح يد منعدال بإيقافلموظفي الجمارك  عقوبات على االنتهاكاتفرض المحظورة و
ومتاحة  ت إزالتهاالحكومة ليست على علم بأي مواد خاضعة للرقابة تم و. إزالتها تلألوزون التي تمالمواد المستنفدة 

ً في السوق، وال أي مخزونات من ه تمتلك وكالة الغذاء و. ستخدم ي م ل الذي ذه المواد، بخالف بروميد الميثيلحاليا
 اإلزالةحتى يتم تحديد مرفق  ُمخّزن، لروميد الميثيبطن متري من  1,9 الوطنية التابعة لوزارة حماية البيئة والزراعة

  المناسب.
  

  قطاع خدمة التبريد
 

  تم تنفيذ األنشطة التالية:       -10
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وتصدير غازات التبريد لمراقبة استيراد  معرفاتجمارك على استخدام ط باض 49 حواليتم تدريب   )أ(
مختلفة من ًشا بيئيًا على الخصائص التقنية ألنواع مفت 41تم تدريب و؛ المواد المستنفدة لألوزون

وإجراء عمليات التفتيش  ،22 -الهيدروكلوروفلوروكربون على القائمةمعدات التبريد وتكييف الهواء 
د تم شراء ثماني مجموعات من معّرفات غازات التبريو؛ غازات التبريد معرفاتالمناسبة، واستخدام 

 ؛وتسليمها إلى السلطات الجمركية
 

 وأسطوانات غاز غازات التبريد، آالت استرداد مثلن معدات الخدمة (تم توفير ثماني مجموعات مو  )ب(
وأجهزة كشف التسرب  المضاعفالتبريد القابلة إلعادة التعبئة، ومضخات التفريغ ومقاييس 

المعتمدين بعد التبريد وتكييف الهواء ) لفنيي خدمة األغراض الرقمية متعددة  والمقاييس المحمولة
سيتم توزيع أدوات إضافية في وقت الحق و؛ 2019 تشرين الثاني /في نوفمبرأجريت تدريبية  دورة 

 ؛ 19-بسبب كوفيد مفروضال الحظرإزالة  فور 2020من عام 
 

في  22 -للهيدروكلوروفلوروكربونأجري تقييم / مسح سوقي لتطبيقات المستخدمين النهائيين و   (ج) 
استبدال  لكي يوضحاختيار مستخدم نهائي مناسب من أجل مختلف القطاعات االقتصادية 

  في معدات التبريد وتكييف الهواء بمواد تبريد طبيعية. 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 
  المشروع ورصدوحدة تنفيذ 

 
يتم تنسيق تنفيذ ورصد المشروع من خالل فريق تنفيذ المشروع في إطار برنامج األنشطة التمكينية      -11

مدير  يشمل، فريق من مقاولين للخدمات الفرديةيتألف الو؛ وزارة حماية البيئة والزراعة لبروتوكول مونتريال في
المشروع للقطاعات وتنفيذ بلغ إجمالي النفقات المتعلقة برصد وومستشارين وطنيين.  مشروعالبدوام جزئي ومساعد 

، بما في ذلك دوالر أمريكي 73,767 الثالث األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
دوالر  2,809، والسفر (دوالر أمريكي) 2,500ار (، واإليجدوالر أمريكي) 59,247الموظفون واالستشاريون (

  ).دوالر أمريكي 2,111) واالتصاالت / المنشورات (أمريكي
 

  مستوى صرف األموال
 

 361,501تم صرف مبلغ دوالر أمريكي المعتمد حتى اآلن،  469,400من المبلغ ، 2020 آذار /مارس حتى     -12
 عامي في دوالر أمريكي 107,899قدره رصيد . وسيتم صرف 2مبين في الجدول على النحو ال دوالر أمريكي

 .2021و  2020
  

التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا (بالدوالر  -2الجدول 
 األمريكي) 

  معدل الصرف (%) المصروف المعتمد الشريحة
 100 200,000 200,000 األولى
 72 108,247 150,000 الثانية
 45 53,256 119,400 الثالثة

 77 361,501 469,400 المجموع

 
 خطة تنفيذ الشريحة الرابعة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
  :2021 كانون األول /سيتم تنفيذ األنشطة التالية حتى ديسمبر        -13
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مفتش جمارك وبيئي (دورة واحدة) على اللوائح الوطنية وااللتزامات  20 معارف تدريب لتجديد  )أ(
 غير المشروعة واردات المواد المستنفدة لألوزونمواد المستنفدة لألوزون، والدولية المتعلقة بال

التبريد وتكييف  يفي قطاعالجنسين دراسة تحليلية عن وإجراء  غازات التبريد، معرفاتواستخدام 
 ؛دوالر أمريكي) 2,500بات (المذيوالهواء 

 
إعداد و؛ وإعادة تدوير واستصالح غازات التبريدشراء معدات وأدوات إضافية لمركز استرداد و  )ب(

 والمادة  R-290المادة لتكنولوجيات البديلة (لللحصول على تصريح بيئي  الالزم تقييم األثر البيئي 
2CO يتمكن من إدارة لكي  واستصالح غازات التبريدوإعادة تدوير لمركز استرداد األمونيا) و

 ؛دوالر أمريكي) 26,500( نفايات غازات التبريد
 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دراسة استقصائية لألسواق الوطنية بشأن استدامة و   (ج) 
النتائج ومناقشة توعية لعرض لل حلقة عملتنظيم و؛ في قطاع المذيبات وتطبيق البدائلالمستخدمة 

؛ وإعداد وتوزيع كتيب عن المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة التطورات واللوائح وتدابير السالمة
من   أمريكي دوالر  31,638(التكنولوجيات البديلة للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات 

  ؛الشرائح السابقة)
 

ات التي سيتم شراؤها التقنية للمعد المقاييس ويحددالبنية التحتية كي يقيم تعيين استشاري تقني لو  (د) 
عمل   وحلقة؛ عيادتين مختارتين للرعاية الصحيةمعدات في شراء وتركيب و؛ إيضاحيلمشروع 

ر أمريكي من الشرائح دوال 83,030( للتوعية بخدمات التبريد وتكييف الهواء وقطاع األعمال
  ؛ السابقة)

 
دوالر  2,000دوالر أمريكي): تعيين خبير رصد بدوام جزئي ( 2,500ورصد المشروع (تنفيذ و  (هـ)

  دوالر أمريكي). 500أمريكي) والسفر (
  

 األمانة وتوصية تعليقات
 
 تعليقاتال
 

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

 قانونيالطار اإل
 

طن  2,97 وقدرها 2020لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة جورجيا حصة استيراد  أصدرت       -14
 3,50 وقدره في المائة عن مستوى االمتثال  15، وهي أقل بنسبة طن متري) 54,00استنفاد األوزون ( من قدرات

بموجب بروتوكول مونتريال ووفقًا للهدف المحدد في اتفاقها مع اللجنة  المحدد استنفاد األوزون من قدرات طن
  التنفيذية.

 
 قطاع خدمة التبريد

 
الخدمة  ز المالية استدامة تدريب فنييمخطط الحوافيعزز من شروط الموافقة على الشريحة الثالثة أن       -15

أن نظام االعتماد المعزز لفنيي التبريد الذي ب (اليوئنديبي) (أ)). أفاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 81/34(المقرر 
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مجموعة دنيا من األدوات / المعدات بوجود  شرطايتضمن  2020سيكون جاهًزا بالكامل في وقت الحق من عام 
  ، األمر الذي يتطلب مدخالت مالية من الفنيين.اءمن خدمات التبريد وتكييف الهو ألنواع معينة

 
  يضاحياإلمشروع ال
 

الطبيعية الذي تمت  مواد التبريدإلى  للتحولالموجه للمستخدمين النهائيين اإليضاحي مشروع الفيما يتعلق ب      -16
أن المستخدمين النهائيين كانوا  ذكر اليوئنديبي 84/84،2لمقرر ل وفقاافقة عليه بموجب الشريحة السابقة، المو

كفاءة في استخدام الطاقة في ذات على إحداث االحترار العالمي و ةمنخفضذات قدرة  معداتدخال إل معارضين
على الرغم من أن عدة مئات من المستخدمين النهائيين في جورجيا وتطبيقات التبريد بسبب ارتفاع التكاليف. 

مشروع المستخدًما نهائيًا فقط بالمشاركة في  14 اهتم ، 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونيستخدمون معدات قائمة على 
ضوء ظروف  . ولم يكن النهج المقترح في19- فاشية كوفيدبعد ينخفض  قدأن هذا العدد  اليوئنديبي، ورأى اإليضاحي

تخدمين النهائيين المس توعيةزيادة  هو ، بل األهم من ذلكد المستنفدة لألوزون فحسبالسوق المحلية هو تحويل الموا
وتكييف والتثليج الطاقة. وستشارك الرابطة الجورجية لمهندسي التبريد  استخدام  ، بما في ذلك كفاءة بفوائد البدائل

، ستشمل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة تخدمين النهائيين. عالوة على ذلكمسالهواء في نشر المعلومات التقنية لل
  .إلذكاء الوعيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ندوات 

  
بأنه لم يتم اإلبالغ عن أي تمويل اليوئنديبي ، أفاد المشترك من المستخدمين النهائيينوفيما يتعلق بالتمويل       -17

؛ ومع 2021أو أوائل عام  2020واخر عام في أ البرنامج اإليضاحي تحديد موعدمشترك حتى اآلن حيث تم إعادة 
 المشترك تمويلبال، لالشتراك في المشروع اإليضاحي) ة ميد ألفا المختارشركة ( أحد المستخدمين النهائيين تعهد، ذلك

أن مستوى التمويل المشترك من المستخدمين اليوئنديبي ب أفاد. كما من فروعه في فرعينذ ستنفالتي  للمشروعات
سيعمل بشكل صحيح، وأن  التركيبفي المائة من التكلفة اإلجمالية إذا كانوا مقتنعين بأن  40يصل إلى  قدالنهائيين 

 .تكاليف التشغيل معقولة، ويوجد ضمان تقني لمدة عام واحد
، على تقديم تقارير تفصيلية عن نتائج مشروع المستخدم النهائي (د) 84/84لمقرر ل وفقا، اليوئنديبيوافق      -18

  .المستقبلية اتعونة بوضع صحائف وقائع إلبالغ المشرلألماكي يسمح ، لاكتماله فورفي جورجيا  المنفذ
 

نشطة في الشرائح السابقة ستكون فرض حظر أن الخطوة األولى من أجل البناء على األوأفاد اليوئنديبي ب      -19
جديدة  شروط، سيتم النظر في إدخال وبالتوازي مع ذلكلمستنفدة لألوزون. لى المواد اع القائمةعلى استيراد المعدات 

ذات البديلة  التكنولوجياتدعم توسيع نطاق من أجل ية أو العامة والحوافز الضريبية في قواعد المشتريات الحكوم
. وسيكون التصديق المزمع على إحداث االحترار العالمي أو التي ال تحدث احترارا على اإلطالق  المنخفضةالقدرة 

  الخطوة التالية لزيادة تشجيع التكنولوجيات البديلة. هو على تعديل كيغالي
 

  قطاع المذيبات
 

ب في جورجيا بسبب اكتمال المشروع 142 -الهيدروكلوروفلوروكربون، توقف استخدام 2011منذ عام       -20
 إزالة، مما أدى إلى لشركتين الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد آالت التنظيف الجاف الخالية من لتقديم  اإليضاحي

، تم صرف ر أمريكي المعتمد لقطاع المذيباتدوال 185,900مبلغ المن واستنفاد األوزون.  من قدراتطن  0,72
في  التوعية ذكاءإلعمل حلقة ) دوالر أمريكي 31,638( وستنفذ الحكومة بالرصيد المتوفر؛ أمريكيدوالر  154,263

لكي ، 2021أو أوائل عام  2020واخر عام قطاع المذيبات التي كان من المقرر إجراؤها في الشريحة الثانية في أ
تقرر استكمال أنشطة التوعية في وقت ، جات قطاع الخدمات. عالوة على ذلكالتركيز على احتيامن لمشروع ا يتمكن

  أقرب إلى نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
  

 
  تتعلق المعلومات التي ستقدم بالمشروعات اإليضاحية والتجريبية الموجهة للمستخدمين النهائيين   2
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  3تنفيذ السياسة الجنسانية
 

الجمارك  التبريد وتكييف الهواء وضباطكشف تحليل جنساني أجري كجزء من أنشطة بناء القدرات لفنيي        -21
 يمثل، في حين غالبا من الرجالالتبريد وتكييف الهواء خدمات  العاملين في، أن المتدربين والمفتشين البيئيين

تشمل وعلى التوالي.  ،في المائة من النساء 20في المائة و  40خدمات الجمارك والتفتيش البيئي من ن والمتدرب
الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دراسة تحليلية حول 

توصيات التخاذ مزيد من اإلجراءات في سياق  وستشملالمذيبات التبريد وتكييف الهواء وخدمة  يفي قطاع الجنسين
المذيبات ذات التبريد وتكييف الهواء وخدمة قطاعي الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بخطة إدارة إز

  الصلة بالتدريب والتوظيف.
 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 
 

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالبلد نظام ترخيص وحصص لضمان الرقابة المستمرة على واردات  يملك    -22
الفنية ، وكذلك المساعدة التبريد وتكييف الهواءالتدريب المستمر لفنيي  سيزيدالجمارك.  ضباطتعزيز قدرات  ويستمر

، باستمرار مشاركة رابطة التبريدو زات التبريدوإعادة تدوير واستصالح غااسترداد مركز لالمقدمة لهم و والمعدات
؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةاستدامة طويلة األجل ضمن تمن تعزيز قطاع خدمة التبريد و ستزيد

فنيي العتماد نظام إنشاء و  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونوسيُستكمل ذلك بحظر استيراد المعدات القائمة على 
بدائل المواد  لقطاع المذيبات وتطبيق المقررالمسح السوقي سيساعد و. 2020، المتوقع بحلول نهاية عام التبريد

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة على ضمان ساعد ، سيلهذا القطاعإذكاء الوعي أنشطة و المستنفدة لألوزون
  في قطاع المذيبات.

 
 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنجازتاريخ 

 
أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا ستكتمل اليوئنديبي  ذكر    -23

  على النحو المنصوص عليه في االتفاق. 2021 كانون األول /بحلول ديسمبر
 
  

 استنتاج
 

تحرز حكومة جورجيا تقدماً في تنفيذ مرحلتها األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية      -24
كان ووقطاع المذيبات إلى الشريحة الرابعة.  اإليضاحيمشروع العلى الرغم من إعادة جدولة األنشطة المتعلقة ب

به  في المائة من الحد األقصى المسموح 42أقل بنسبة  2019لعام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك 
في قطاع المذيبات منذ مواد هيدروكلوروفلوروكربونية ، ولم يتم اإلبالغ عن استهالك في االتفاقالمذكور لالستهالك 

اإلطار القانوني  ء المزيد من تعزيزإجرا جاهز للعمل وجاريالبلد نظام ترخيص وحصص  ويملك. 2011عام 
إصدار شهادات التبريد ، ويجري إدخال مزيد من التحسينات على رامة على الواردات غير القانونيةعقوبات أكثر صب

في  45في الشريحة الثالثة يبلغ مستوى الصرف ومواءمته مع لوائح االتحاد األوروبي. وتكييف الهواء من أجل 
األنشطة المخطط لها تلك ستواصل األنشطة المنفذة حتى اآلن ووفي المائة.  77رف اإلجمالي ، وبلغ معدل الصالمائة

  الشريحة الرابعة دعم البلد للوفاء بالتزاماته باالمتثال بموجب البروتوكول. في إطار
  

   

 
  الثنائية والمنفذة بتطبيق سياسة تعميم المنظور الجنساني المعمول بها في دورة المشروع برمتها(د) الوكاالت  84/92طالب المقرر    3
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 توصيةال
 

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من اتوصي أمانة الصندوق بأن تح       -25 ط اللجنة التنفيذية علما
وصي كذلك بالموافقة الشاملة على تجورجيا؛ ولالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من خطة إدارة 

 روكربونية لجورجيالهيدروكلوروفلوالشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا
 مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه: عند، 2021-2020 للفترة وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

 
 

 عنوان المشروع
  تمويل المشروع
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 اليوئنديبي 2,363 31,500

 
 
     
 
 

  


