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اللجنــة التنفيـذيــــة للﺻنــدوق المــتﻌــدد اﻷطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
اﻻجتمــــــاع الﺨاﻣﺲ والثمانون
ﻣونتريال ،ﻣﻦ 25إلى  29ﻣايو/أيار 2020
ﻣﺆجﻞ :ﻣﻦ 19إلى 22يوليو/تموز*2020

ُمقترح مشروع :غواتيماﻻ
تتﺄلﻒ هذه الوثيقة ﻣﻦ تعليقات وتوصيات اﻷﻣانة بشﺄن ﻣقترح المشروع التالي:
اﻹزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة اﻷولى ،الشريحة الﺨاﻣسة( اليونيدو واليونيب

* بسبب فيروس كورونا )كوفيد(19-
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غواتيماﻻ
)أو ًﻻ( عنوان المشروع
خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة اﻷولى(

الوكالة

اﻻجتماع الذي تمت فيه الموافقة

تدابير الرقابة

اليونيب ،اليونيدو )رئيسية(

الرابع والستون

 35في المائة بحلول عام 2020

)ثانيا( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق جيم المجموعة اﻷولى(

) 4.31طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

السنة2018 :

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
أيروسول

المادة الكيميائية

الرغاوي

السنة2018 :
التبريد

ﻣكافحة
الحرائق
التصنيع

عاﻣﻞ
التصنيع

المذيبات

إجمالي اﻻستهﻼك
القطاعي

اﻻستﺨداﻣات
المعملية

الﺨدﻣة

الهيدروكلوروفلوروكربون123-

0

0

الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب

0.57

0.57

الهيدروكلوروفلوروكربون124-

0

الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المستوردة
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب

3.54

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

3.54

الهيدروكلوروفلوروكربونcb255-

)رابعا( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
خط اﻷساس لفترة :2010-2009

8.3

9.7

نقطة البداية للتﺨفيضات المجمعة المستداﻣة:

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
4.3

الموافق عليه بالفعﻞ:

5.4

المتبقي:

)ﺧامسا ً( ﺧطة اﻷعمال
اليونيب
اليونيدو

المجموع

2020
إزالة المواد المستنفدة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.0

0.0

التمويﻞ )دوﻻر أﻣريكي(

0

0

إزالة المواد المستنفدة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.3

0.3

التمويﻞ )دوﻻر أﻣريكي(

35,475

35,475

)سادسا ً( بيانات المشروع
حدود اﻻستهﻼك بموجب بروتوكول ﻣونتريال

2011

2012

2014

2013

2015

2017 2016

2018

2020 2019

المجموع

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق

8.3

8.3

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

5.4

ﻻ ينطبق

الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المسموح به )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد ﻻ ينطبق
اﻷوزون(

ﻻ ينطبق

8.3

8.3

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

5.4

ﻻ ينطبق

تكاليﻒ المشروع

28,250

0

0

0

*0 30,184

0

0 23,250

0

*81,684

تكاليﻒ الدعم

3,673

0

0

0

*3,924

0

0

3,023

0

0

*10,620

تكاليﻒ المشروع

97,925 118,087

0

0

53,775

0

0

0 42,850

0

0

4,033

0

0

3,214

0

التمويﻞ الموافق عليه
)دوﻻر أﻣريكي(

اليونيب*
اليونيدو

التمويﻞ الموافق عليه ﻣﻦ قِبﻞ اللجنة
التنفيذية )دوﻻر أﻣريكي(
إجمالي التمويﻞ المطلوب للموافقة عليه
في هذا اﻻجتماع )دوﻻر أﻣريكي(

تكاليﻒ الدعم

8,857

تكاليﻒ المشروع

97,925 146,337

تكاليﻒ الدعم

12,530

7,344
7,344

345,637 33,000
2,475

25,923

0

0

*0 83,959

0

0 66,100

0

*394,321

0

0

0

0

0

0

*34,068

*7,957

تكاليﻒ المشروع

6,237

33,000 33,000
2,475

تكاليﻒ الدعم

2,475

* يتضمﻦ اقتطاع البند الجزائي البالغ 15في المائة المطبق على التمويﻞ المتفق عليه بمبلغ  45,000دوﻻر أﻣريكي وتكاليﻒ دعم الوكالة بمبلغ  5,850دوﻻر أﻣريكي للشريحة الثالثة )المقرر )59/75ب((.

الموافقة الشمولية

توصيات اﻷمانة:
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.1

وصف المشروع
بالنيابة عﻦ حكوﻣة غواتيماﻻ ،تقدم اليونيدو ،بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية ،طلبا ً لتمويﻞ الشريحة الﺨاﻣسة
والنهائية ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  33,000دوﻻر
أﻣريكي ،باﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم الوكالة بمبلغ  2,475دوﻻر أﻣريكي لليونيدو فقط .1ويشتمﻞ الطلب على
تقرير ﻣرحلي بشﺄن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة لعام .2021-2020

تقرير بشﺄن استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.2

قدﱠرت حكوﻣة غواتيماﻻ اﻻستهﻼك بمقدار  3.19طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019أي أقﻞ بنسبة  62في المائة ﻣﻦ خط أساس اﻻﻣتثال ﻻستهﻼك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ويبيﻦ الجدول  1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة
بيﻦ عاﻣي . 2019-2015

الجدول :1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية غواتيماﻻ ) 2019-2015بيانات المادة (7
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
طن متري
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع )طن متري(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت سابقة الﺨلط المستوردة**
أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت سابقة الﺨلط المستوردة**
* تقديرات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
** بيانات البرناﻣج القُطري
*** ﻣتوسط اﻻستهﻼك بيﻦ عام  2007وعام 2009

.3

2015

2016

2017

2018

*2019

50.78 67.97 49.66 66.97 61.80
0.54 0.00 0.73 0.45 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
3.59 5.22 5.53 17.29 9.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54.91 73.19 55.93 84.71 72.18
0.00 0.00 0.27 7.74 13.81
3.40
0.00
0.01
1.09
0.00
4.50
1.52

3.68
0.01
0.00
1.90
0.00
5.59
0.85

2.73
0.01
0.00
0.61
0.00
3.36
0.03

3.74
0.00
0.00
0.57
0.00
4.31
0.00

2.79
0.01
0.00
0.39
0.00
3.19
0.00

ﺧط اﻷساس
126.9
0.1
5.2
9.8
1.7
143.8
***12.73
7.0
0.0
0.1
1.1
0.1
8.3
***1.4

ﻣنذ عام  ،2015تم الحفاظ على ﻣستوى استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقﻞ ﻣﻦ الحصص التي
أصدرتها الحكوﻣة بسبب التطبيق الصارم لنظام الترخيص وتنفيذ اﻷنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك أنشطة بناء قدرات ﻣوظفي الجمارك وفنيي التبريد،
والمساعدة التقنية المقدﻣة لقطاع خدﻣة التبريد .كما انﺨفض استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻣع
زيادة واردات أجهزة التبريد وتكييﻒ الهواء التي ﻻ تستند إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وفي عاﻣي
 2017و ،2019طرأ انﺨفاض حاد في استهﻼك ﻣركب الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-حيث لم يستﺨدم
جميع المستورديﻦ الثمانية حصصهم السنوية ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب ضريبة اﻻستيراد

 1وفقا ً للرسالة المﺆرخة في  13آذار/ﻣارس  2020الموجهة ﻣﻦ وزارة البيئة والموارد الطبيعية في غواتيماﻻ إلى اليونيدو.
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المفروضة؛ وﻣﻦ المتوقع أن يستمر هذا التوجه .ولم يكﻦ هناك استيراد لمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب في البوليوﻻت ﻣسبقة الﺨلط ﻣنذ عام  2018بسبب إزالته بصورة كاﻣلة ﻣﻦ قطاع الرغاوي.

تقرير تنفيذ البرناﻣج القطري
.4

أبلغت حكوﻣة غواتيماﻻ عﻦ بيانات استهﻼك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرناﻣج
القُطري لعام  2018والتي تتسق ﻣع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال .وسيتم
تقديم تقرير تنفيذ البرناﻣج القُطري لعام  2019بحلول  1ﻣايو/أيار .2020

تقرير التحقق
.5

كان التحقق ﻣﻦ استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة  2019-2018جاريا ً قبﻞ تقديم شريحة التمويﻞ
الﺨاﻣسة؛ لكﻦ تم إلغاء إحدى البعثات إلى غواتيماﻻ بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كوفيد .19-ولم يتم
تقديم هذا التقرير حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة؛ وﻣع ذلك ،تتوقع اليونيدو تقديمه قبﻞ  12أسبوع ﻣﻦ اﻻجتماع
السادس والثمانيﻦ.

تقرير ﻣرحلي بشﺄن تنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
.6

واصلت غواتيماﻻ تنفيذ نظاﻣها الﺨاص بتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للواردات
والص ادرات وجمع البيانات الجمركية حول تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتم إعداد وحدة تدريبية
جديدة بشﺄن ﻣراقبة المواد المستنفدة لقدرات اﻷوزون كجزء ﻣﻦ برناﻣج التدريب الجمركي المنتظم .وقاﻣت
سبع ورش عمﻞ بتدريب  247ﻣوظﻒ جمرك إضافي في أربع ﻣدن تركز على المواد الﺨاضعة للرقابة
وﻣنع التجارة غير القانونية .كما تم شراء خمﺲ أجهزة لتحديد غازات التبريد لمكاتب الجمارك .وتم
وبدائلها
ِ
تنفيذ برناﻣج ﻣراقبة لضمان سريان الحظر المفروض على تصنيع واستيراد المعدات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .شاركت غواتيماﻻ في عملية " "2Demeter-Vفي إطار المنظمة العالمية
للجمارك ،والتي نجم عنها ﻣصادرة  83ﻣﻦ ﻣكيفات الهواء القائمة على ﻣركبات الهيدروكلوروفلوروكربون-
 22وتسع عمليات تفتيش في ﻣواقع جمركية.

.7

تواصلت وحدة اﻷوزون الوطنية ﻣع لجنة ﻣعايير غواتيماﻻ ) (COGUANORلتحديد أصحاب المصلحة
واﻷدوار المحتملة إزاء اعتماد ﻣعايير التعاﻣﻞ ﻣع غازات التبريد القابلة لﻼشتعال .ويتم تطوير ﻣعيار الكفاءة
العمالية للممارسات الجيدة في التعاﻣﻞ ﻣع غازات وأنظمة التبريد ،والذي سيتم استﺨداﻣه كمرجع ﻹصدار
شهادات لتقنيي أجهزة التبريد وأجهزة تكييﻒ الهواء ،بالتعاون ﻣع المعهد الفني للتدريب واﻹنتاجية
).(INTECAP

.8

بموجب المقرر  ،25/68قاﻣت حكوﻣة غواتيماﻻ في يناير/كانون الثاني  2020بفرض حظر على استيراد
كميات كبيرة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت ﻣسبقة الﺨلط ،إﻻ أنه تم سحب الحظر
ﻻحقا ً ﻷن التعريفة تشمﻞ البوليوﻻت وغيرها ﻣﻦ المواد غير المستنفدة لﻸوزون المستﺨدﻣة على نطاق واسع
في القطاع .وأبرﻣت وحدة اﻷوزون الوطنية اتفاقية ﻣع الحكوﻣة لحظر استيراد كميات كبيرة ﻣﻦ

تحول جهود إدارات الجمارك إلى رصد وﻣراقبة
 2شهدت عملية " ،"Demeter-Vالتي أجريت في الفترة ﻣﻦ  1إلى  30سبتمبر/أيلول ّ ،2019
التحركات عبر الحدود للسلع الحساسة بيئياً ،وضمان اﻻﻣتثال لﻸحكام المتعلقة بالتجارة المنصوص عليها في اﻻتفاقيات البيئية ﻣتعددة اﻷطراف
) ،(MEAsبما في ذلك بروتوكول ﻣونتريال .وتعتبر عملية " "Demeter-Vﻣشروعا ً قائما ً في إطار خطة العمليات العاﻣة للجنة المشتركة بيﻦ
المﺆسسات لمكافحة التهريب واﻻحتيال الجمركي ).(COINCON
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الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت ﻣسبقة الﺨلط ،إذ ﻣﻦ المتوقع أن تدخﻞ حيز التنفيذ في
أكتوبر/تشريﻦ اﻷول  .2020كما لم يتم استﺨدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت ﻣسبقة
الﺨلط المستوردة في قطاع الرغاوي ،وقد تم نشر عواﻣﻞ التنظيﻒ البديلة لقطاع التبريد وتكييﻒ الهواء في
ورش التدريب ،بدﻻً ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي.

قطاع خدﻣة التبريد
.9

تم تنفيذ اﻷنشطة التالية:
)أ(

برناﻣج تدريب وإصدار شهادات في ﻣجال التبريد ﻣﻦ خﻼل ﻣعهد" "INTECAPوإشراك ﻣﺆسسات
أخرى بما في ذلك الرابطة الوطنية للفنييﻦ ) ،(ASFRIGUAالتي أجرت دراسة لتوصيﻒ المستوى
التعليمي للفنييﻦ في قطاع خدﻣة التبريد ،وستشارك في نشاط التحقق ﻣﻦ ﻣدونة قواعد السلوك
ﻻستﺨداﻣها في إصدار الشهادات؛

) ب(

تم عقد أربعة وستيﻦ اجتماعا ً وورشة عمﻞ لتدريب  1,200ﻣﻦ الفنييﻦ البالغ عددهم  ،4,000في
القطاعيﻦ الرسمي وغير الرسمي في غواتيماﻻ ،3على ﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة في قطاع التبريد؛
وتم تدريب  238ﻣﻦ طﻼب التبريد وتكييﻒ الهواء في ﻣعهد" "INTECAPعلى بدائﻞ ﻣحتملة ذات
قدرة ﻣنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي؛

) ج(

خبير في كفاءة الطاقة دورتيﻦ تدريبيتيﻦ لفنيي قطاع التبريد وتكييﻒ الهواء في ﻣرافق ﻣعهد
أجرى
ٌ
" "INTECAPحول كفاءة الطاقة في المعدات القائمة على ﻣركبات الهيدروكربون ،وعقد اجتماع
ﻣع "فوجﻞ" ،الشركة المصنعة لغازات التبريد المنزلية والتجارية )حيث تم تحويلها بمساعدة ﻣﻦ
الصندوق ﻣتعدد اﻷطراف( لتحسيﻦ كفاءة الطاقة في المعدات التي يتم تصنيعها وتقييم رأس المال
اﻹضافي وتكاليﻒ التشغيﻞ اﻹضافية المرتبطة بها؛

)د(

تم التعاقد ﻣع خبير استشاري دولي لمواصلة تحسيﻦ نظام إصدار الشهادات الفنية؛ فيما يجري
صياغة ﻣعيار الكفاءة العمالية للممارسات الجيدة في ﻣجال التعاﻣﻞ ﻣع غازات وأنظمة التبريد التي
تحتوي عليها ،وسيتم اعتمادها ﻣﻦ قبﻞ ﻣجموعة تقنية في عام 2020؛

) ه(

تم شراء ﻣجموعات أدوات الﺨدﻣة لتعزيز ﻣراكز التدريب اﻹضافية ،بما في ذلك  10ﻣكيفات هواء
قائمة على استﺨدام غاز ، R-290وثمان ﻣجموعات أدوات أساسية لتوفير خدﻣات تجهيزات غاز R-
 ،290وكاشفات تسرب الهيدروكربون ،وأجهزة تحديد غازات التبريد ،وﻣقاييﺲ الضغط؛ و

) و(

تنفيذ برناﻣج "انعدام التسرب ) "(Zero Leakageالتجريبي لتعزيز احتواء غازات التبريد في إحدى
شركات قطاع تجهيز اﻷغذية/النقﻞ المبرد؛ إذ يتوقع صدور التقرير الذي يوثق المشروع في أواخر
عام .2020

تنفيذ ورصد المشروع
.10

يقوم خبراء وطنيون برصد وﻣتابعة أنشطة المشروع تحت إشراف المسﺆول المعني باﻷوزون الوطني.وقد
تم صرف ﻣا ﻣجموعه  42,719دوﻻر أﻣريكي على أنشطة رصد المشروع خﻼل السنوات الثمانية لتنفيذ

 3تقديرات تم إعدادها ﻣﻦ قبﻞ الرابطة الوطنية للفنييﻦ ).(ASFRIGUA
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المرحلة اﻷولى ،بما في ذلك تكاليﻒ الموظفيﻦ واﻻستشارييﻦ ) 18,091دوﻻر أﻣريكي( والسفر )8,535
دوﻻر أﻣريكي( وورش العمﻞ ) 16,093دوﻻر أﻣريكي(.
ﻣستوى صرف اﻷﻣوال
.11

تم صرف ﻣبلغ  341,953دوﻻر أﻣريكي حتى ﻣارس  ،2020وذلك ﻣﻦ إجمالي ﻣبلغ  394,321دوﻻر
أﻣريكي تمت الموافقة عليه حتى اﻵن ) 296,828دوﻻر أﻣريكي لليونيدو و 45,125دوﻻر أﻣريكي لليونيب(
على النحو المبيﻦ في الجدول .2وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ  52,368دوﻻر أﻣريكي في عام .2020

الجدول :2التقرير المالي للمرحلة اﻷولى من ﺧطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية غواتيماﻻ )دوﻻر أمريكي(
نسبة الصرف )(%

المجموع
اليونيب
اليونيدو
الشريحة
146,337
28,250
118,087
ُﻣوافق عليها
100
اﻷولى
146,337
28,250
118,087
تم صرفها
97,925
0
97,925
ُﻣوافق عليها
100
الثانية
97,925
0
97,925
تم صرفها
83,959
*30,184
53,775
ُﻣوافق عليها
66
الثالثة
55,454
2,985
52,469
تم صرفها
66,100
23,250
42,850
ُﻣوافق عليها
64
الرابعة
42,237
13,890
28,347
تم صرفها
394,321
81,684
312,637
ُموافق عليها
87
المجموع
341,953
45,125
296,828
تم صرفها
* يتضمﻦ نسبة  15في المئة عﻦ البند الجزائي المطبق على التمويﻞ المتفق عليه بمبلغ  45,000دوﻻر أﻣريكي وتكاليﻒ للشريحة الثالثة )المقرر )59/75ب((.

خطة تنفيذ الشريحة الﺨاﻣسة النهائية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.12

سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون اﻷول :2021
)أ(

المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على تجارة المواد والمعدات القائمة على المركبات
الهيدروكلوروفلوروكربونية :تدريب  80ﻣوظفا ً وضابط إنفاذ جمركي إضافي فيما يتعلق بالمواد
الﺨاضعة للرقابة وبدائلها وﻣنع اﻻتجار غير المشروع؛ واﻻنتهاء ﻣﻦ عملية اعتماد ﻣعايير ﻣناولة
غازات التبريد )اليونيب( )أرصدة الصناديق ﻣﻦ الشرائح الحالية(؛

) ب(

المساعدة التقنية للحد ﻣﻦ استﺨدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية :التدريب على ﻣمارسات
التبريد الجيدة واعتماد  500شﺨص ﻣﻦ فنيي قطاع التبريد وتكييﻒ الهواء؛ وﻣواصلة العمﻞ ﻣع
ﻣعهد " " INTECAPﻹضفاء الطابع المﺆسسي على نظام إصدار الشهادات الذي يعد بمثابة حلقة
وصﻞ بالجهود اﻹقليمية لتوحيد براﻣج التدريب بالتعاون ﻣع اليونيب؛ وتوفير ﻣجموعات أدوات
لمراكز التدريب اﻷخرى غير ") "INTECAPيتم تحديد المعدات واﻷدوات على أساس
اﻻحتياجات(؛ وتعزيز الﺨدﻣة المقدﻣة ﻣﻦ خﻼل استعادة غازات التبريد وﻻسيما للمستﺨدﻣيﻦ
النهائييﻦ اﻷكبر ،وتحديث ﻣركز ﻹعادة التدوير واﻻسترجاع وتقييم خيار شراء وحدة استرجاع؛
وإنشاء برناﻣج للمستﺨدم النهائي ﻻحتواء غازات التبريد لتوفير الكهرباء والحد ﻣﻦ تسربات غازات
التبريد الموجهة إلى ﻣحﻼت السوبر ﻣاركت وﻣنتجي البطيخ وﻣقدﻣي الﺨدﻣات )اليونيدو( )27,000
دوﻻر أﻣريكي(؛ و

) ج(

إدارة ورصد المشروع )اليونيدو( ) 6,000دوﻻر أﻣريكي( :الموظفون واﻻستشاريون )3,000
دوﻻر أﻣريكي(؛ وورش العمﻞ/اﻻجتماعات ) 3,000دوﻻر أﻣريكي(.
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تعليقات وتوصيات اﻷمانة
التعليقات

تقرير التحقق
.13

تتطلب الشريحة الﺨاﻣسة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقديم
تقرير التحقق .وتشير اﻷﻣانة إلى أن استكمال تقرير التحقق سيتﺄخر لعدة أشهر نظراً للقيود الناجمة عﻦ تفشي
فيروس كوفيد ،19-وأن اﻻستهﻼك المقدر ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2019كان أدنى ﻣﻦ
خط أساس اﻻﻣتثال بنسبة  62في المائة ،وبذلك توصي اﻷﻣانة بالموافقة على طلب شريحة التمويﻞ هذا ،على
أساس استثنائي ودون أن يشكﻞ ذلك سابقة ،على أساس تفهم أنه:
)أ(

سيُطلب ﻣﻦ أﻣيﻦ الﺨزانة تحويﻞ اﻷﻣوال الموافق عليها إلى اليونيدو4؛

) ب(

التزﻣت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق في ﻣوعد أقصاه  12أسبوعا ً قبﻞ اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ؛

) ج(

سيتم تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الﺨاﻣسة ،فيما سيتم تضميﻦ
اﻹجراءات المنفذة لتحقيق هذه الغاية في التقرير المرحلي للمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بغية تقديمه كجزء ﻣﻦ طلب البلد للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

)د(

في حالة عدم اﻣتثال حكوﻣة غواتيماﻻ ﻻتفاقها المبرم ﻣع اللجنة التنفيذية ،وهو أﻣر ﻣستبعد الحدوث،
ستتﺨذ اللجنة التنفيذية اﻹجراءات ذات الصلة.

التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
.14

أصدرت حكوﻣة غواتيماﻻ بالفعﻞ حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020بواقع
 4.59طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 76,21طﻦ ﻣتري( ،أي أقﻞ بنسبة  15في المائة ﻣﻦ أهداف الرقابة
الواردة في بروتوكول ﻣونتريال.5

قطاع خدﻣة التبريد
.15

بناء على طلب لﻺيضاح ،أشارت اليونيدو إلى أن المشروع الموجه إلى المستﺨدم النهائي في قطاع التبريد
التجاري ﻻ يهدف إلى تركيب ﻣعدات جديدة ،وإنما إلى ﻣساعدة إحدى الشركات في قطاع التبريد التجاري
على الحد ﻣﻦ تسرب الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ﻣﻦ خﻼل ﻣراجعة عملية التبريد بﺄكملها )أي استهﻼك
غازات التبريد ،وتحديد التسرب ،واﻷدوات ،والشهادات ،والسجﻼت ،واستهﻼك الطاقة ،وجودة غاز التبريد،
وﻣتطلبات التدريب( .وعلى غرار برناﻣج "انعدام التسرب ) "(Zero Leakageالذي تم تطبيقه في الشريحة

 4ينص المقرر )19/72ب( على أنه في حال لم يكﻦ تقرير التحقق جاهزاً في الوقت المحدد ،فلﻦ يتم تحويﻞ اﻷﻣوال المعتمدة إلى الوكاﻻت
إﻻ بعد استﻼم اﻷﻣانة لتقرير التحقق الذي يﺆكد أن البلد في حالة اﻣتثال .وفي ظﻞ الظروف الحالية ،يُقترح ،على أساس استثنائي ،تحويﻞ
اﻷﻣوال إلى الوكالة عند الموافقة.
 5تتضمﻦ الحصص  3.76طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 68.31طﻦ ﻣتري( ﻣﻦ هيدروكلوروفلوروكربون ،22-و 0.83طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاد اﻷوزون ) 7.50طﻦ ﻣتري( ﻣﻦ هيدروكلوروفلوروكربون121-ب ،و 0.01طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 0.40طﻦ ﻣتري( ﻣﻦ
هيدروكلوروفلوروكربون.123-
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السابقة ،سيتم توثيق العملية لزيادة الوعي ودعم الشركات اﻷخرى للتعاﻣﻞ بشكﻞ أفضﻞ ﻣع
الهيدروكلوروفلوروكربون.22-
ﻣستوى صرف اﻷﻣوال
.16

أشارت اﻷﻣانة إلى أنه تم صرف ﻣبلغ  2,985دوﻻر أﻣريكي فقط ﻣﻦ إجمالي ﻣبلغ  30,184دوﻻر أﻣريكي
تم اعتمادها للعنصر الﺨاص ببرناﻣج اليونيب في الشريحة الثالثة .وأوضحت اليونيدو أنه تم بالفعﻞ تﺨصيص
ﻣبلغ إضافي قدره  22,000دوﻻر أﻣريكي ﻻثنتيﻦ ﻣﻦ اﻻستشارات :بشﺄن اعتماد ﻣعايير السﻼﻣة للتعاﻣﻞ ﻣع
غازات التبريد القابلة لﻼشتعال؛ وبشﺄن تنفيذ نظام إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييﻒ الهواء في ﻣمارسات
التبريد الجيدة .وسيُستﺨدم الرصيد المتبقي في المساعدة التقنية لتعزيز الرقابة على التجارة المتعلقة بالمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.

تنفيذ السياسات الجنسانية
.17

6

أفادت اليونيدو بﺄن الحكوﻣة ﻣلتزﻣة بالشروع في أنشطة تتعلق بتعميم ﻣراعاة المنظور الجنساني خﻼل المرحلة
المدربات في قطاع خدﻣات الجمارك والتبريد،
اﻷولى .وستقدم وحدة اﻷوزون الوطنية بيانات عﻦ عدد النساء
َ
ﻣا ﻣﻦ شﺄنه تسهيﻞ توفير فرص ﻣتكافئة لل ُمستشارات على المستوييﻦ الوطني والدولي.

استداﻣة التﺨلص ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.18

ﻣﻦ المتوقع أن يبدأ سريان حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،والبوليوﻻت ﻣسبقة الﺨلط،
بكميات كبيرة في أكتوبر/تشريﻦ اﻷول  2020وسيدعم هذا اﻹجراء اﻻستداﻣة طويلة اﻷجﻞ للتﺨلص ﻣﻦ
المركب في قطاع الرغاوي وعواﻣﻞ التنظيﻒ في قطاع التبريد وتكييﻒ الهواء .وثمة اتفاقات حكوﻣية ووزارية
ُﻣطبقة تحظر استهﻼك المواد التي تم التﺨلص ﻣنها بموجب بروتوكول ﻣونتريال؛ وتتم ﻣراقبة الشركات
المصنعة للرغاوي والعمليات التجارية بالتنسيق الوثيق ﻣع الجمارك ،وتحظر اللوائح الوطنية استيراد بروﻣيد
الميثيﻞ ،باستثناء استﺨداﻣات الحجر وﻣعالجات ﻣا قبﻞ الشحﻦ .وقد أبلغت اليونيدو أنها لم تكﻦ على دراية بﺄي
استﺨدام أو ﻣﺨزونات ﻣﻦ المواد الﺨاضعة للرقابة التي تم التﺨلص ﻣنها في البلد.

.19

تواصلت اليونيدو ﻣع ﻣعهد التدريب الجمركي لتضميﻦ ﻣناهجه ﻣواضيع تتعلق بالمواد الﺨاضعة للرقابة
بموجب البروتوكول ،وقدﻣت أجهزة ل تحديد غازات التبريد .وتتضمﻦ البراﻣج التدريبية لطﻼب التبريد وتكييﻒ
الهواء في المناهج الوطنية ﻣوضوعات تتعلق ببروتوكول ﻣونتريال .وقد تم توفير ﻣجموعات أدوات للمدارس
المتوسطة والكليات التقنية وبراﻣج التدريﺲ ذات الصلة بـقطاع التبريد وتكييﻒ الهواء ،في حيﻦ يتلقى
المدربون تدريبا ً وتحديثا ً ﻣستمريﻦ في ﻣجال الممارسات الجيدة والتعاﻣﻞ ﻣع المواد البديلة.

تاريخ اكتمال المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.20

أشارت اليونيدو إلى أنه ﻣﻦ المقرر أن تكتمﻞ جميع اﻷنشطة التي تنفذها اليونيب واليونيدو في إطار المرحلة
اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماﻻ بحلول ديسمبر/كانون اﻷول ،2021
على النحو المنصوص عليه في اﻻتفاقية.

 6طلب المقرر )92/84د( ﻣﻦ الوكاﻻت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية المتعلقة بتعميم ﻣراعاة المنظور الجنساني طوال دورة
المشروع.
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الﺨﻼصة
.21

عكفت حكوﻣة غواتيماﻻ على التنفيذ الفعال لنظاﻣها الﺨاص بإصدار تراخيص اﻻستيراد والتصدير للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وحافظت على اﻣتثالها لبروتوكول ﻣونتريال واتفاقها ﻣع اللجنة التنفيذية المتعلق
بنسبة استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بﺄقﻞ ﻣﻦ  62في المائة ﻣﻦ خط أساس اﻻﻣتثال في عام
 .2019كما واصلت غواتيماﻻ تحسيﻦ نظاﻣها القانوني المتعلق بالمواد المستنفدة لقدرات اﻷوزون ﻣع الحفاظ
على حظر تصنيع واستيراد المعدات والمنتجات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ورغم
بعض التﺄخير ،إﻻ أنه ﻣﻦ المتوقع أن يتم فرض حظر على استيراد كميات كبيرة ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوﻻت ﻣسبقة الﺨلط بحلول أكتوبر/تشريﻦ اﻷول .2020
واستمرت اﻷنشطة في قطاع خدﻣة التبريد ﻣﻦ خﻼل توزيع المعدات على ﻣراكز التدريب وتقديم التدريب
اﻹضافي للفنييﻦ .ويت م تنفيذ برناﻣج المستﺨدم النهائي الذي يهدف إلى الحد ﻣﻦ تسرب غازات التبريد .ويبلغ
المستوى اﻹجمالي للصرف نسبة  87في المائة ﻣﻦ التمويﻞ الموافق عليه حتى اﻵن.

التوصيات
.22

توصي أﻣانة الصندوق بﺄن تحيط اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ
المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماﻻ ،وتوصي كذلك بالموافقة
الشاﻣلة على الشريحة الﺨاﻣسة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماﻻ ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة  ،2021-2020على ﻣستوى التمويﻞ
الموضحة في الجدول أدناه ،على أساس تفهم أنه:
)أ(

سيُطلب إلى أﻣيﻦ الﺨزانة تحويﻞ اﻷﻣوال إلى اليونيدو عند الموافقة؛

) ب(

التزﻣت اليونيدو بتقديم تقرير التحقق إلى اﻷﻣانة في ﻣوعد أقصاه  12أسبوعا ً قبﻞ اﻻجتماع السادس
والثمانيﻦ؛

) ج(

سيتم تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الﺨاﻣسة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى
ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وسيتم إدراج اﻹجراءات المنفذة لتحقيق
هذا الهدف في التقرير المرحلي للمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم كجزء ﻣﻦ طلب البلد للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماﻻ؛ و

)د(

في حال تﺄكيد تقرير التحقق أن غواتيماﻻ لم تمتثﻞ لبروتوكول ﻣونتريال واتفاقها ﻣع اللجنة التنفيذية،
ستقوم اﻷﻣانة بإبﻼغ اللجنة التنفيذية بحيث يمكﻦ النظر في اﻹجراءات ذات الصلة التي تشمﻞ ،ﻣﻦ
بيﻦ أﻣور أخرى ،تطبيق البند الجزائي ،في اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ:
عنوان المشروع

)أ(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة اﻷولى،
الشريحة الﺨاﻣسة(
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تمويل المشروع
)دوﻻر أمريكي(
33,000

تكاليف الدعم )دوﻻر
أمريكي(
2,475

الوكالة المنفذة
اليونيدو

