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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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   السبعوناالجتمـــاع الثالث و
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 كوبامقترح مشروع: 
   

 ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:  تتألف
 

 اإلزالة
  
  المتحدة  برنامج األمم      )الثانية(المرحلة األولى، الشريحة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة

 اإلنمائي 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 
 

  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 كوبا
 الوكالة عنوان المشروع(أوال) 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
طن من قدرات استنفاذ   12,19    2013السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة (ثانيا)

 األوزون

 
 2013السنة:   أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(ثالثا)

مكافحة رغوةإيروسول كيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيبالتبريد
  التصنيع

استخدام 
  المختبر

إجمالي استھالك 
  القطاع

  الخدمةالتصنيع  

ب في البوليول 141 -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  المسبق الخلط المستورد

 0.2        *0.2 

 12.2     12.2     22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  طن من قدرات استنفاذ األوزون. سوف تعيد حكومة كوبا تقديم تقرير برنامج التنفيذ القطري. 6,1االستھالك الفعلي قدره *

  

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

 30.23  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 16.9  2010 -  2009خط األساس 

  المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك 

 10.97 :المتبقي 19.26  المعتمد بالفعل

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 خطة األعمال(خامسا  )

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من 
  قدرات استنفاذ األوزون)

1.8 1.3 1.6 0.0 1.1 0.0 0.6 6.4 

 725,620 60,200 0 107,500 0 152,142 231,120 174,658 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع(سادسا   )

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال

  11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.9 16.9 ال يوجد ال يوجد

طن من أقصي استھالك مسموح به 
  قدرات استنفاذ األوزون)

  11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.9 16.9 ال يوجد ال يوجد

التمويل 
المعتمد 
(دوالر 

  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائي

تكاليف 
  المشروع

750,000  700,000*   141,527  100,000  56,000 1,747,527 

تكاليف 
 الدعم

56,250  52,500*   10,615  7,500  4,200 131,065 

األموال التي اعتمدتھا 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

750,000 537,527* 0 0 0 0 0 0 0 0 1,287,527 

تكاليف 
 الدعم

56,250 40,315* 0 0 0 0 0 0 0 0 96,565 

إجمالي األموال 
الموافقة عليھا المطلوب 

في ھذا االجتماع (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

   162,473       162,473 

تكاليف 
 الدعم

   12,185       12,185 

 

 موافقة شمولية  األمانة تتوصيا
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  وصف المشروع
 

الثالث إلى االجتماع  المعينةالوكالة المنفذة بصفته اإلنمائي برنامج األمم المتحدة قدم نيابة عن حكومة كوبا،   -1
 1إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة والسبعين

 الطلب. ويشمل دوالر أمريكي 12,185بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 2دوالر أمريكي 162,473 بقيمة
تنفيذ خطة و إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارةعن تنفيذ الشريحة األولى من خطة  امرحلي اتقرير

  . 2015الشريحة لعام 
 

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 
 

  النتائج التي تحققت خالل تنفيذ الشريحة األولى أدناه:  يتم وصف  -2
  

أصدرت وزارة العلوم  2012: في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنظمةسياسات   ) أ(
إزالة المواد لوضع جدول زمني جديد لتسريع معلنة والتكنولوجيا والبيئة  قرارات 

 لحظر تركيب قدرة جديدة لتصنيعووفقا لبروتوكول مونتريال،  الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد المستنفدة لألوزون  وتحقيق إزالة المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

حاليا قواعد حدة األوزون الوطنية وتستعرض و. 2030-2012وطني في الفترة على الصعيد ال
  االنبعاثات؛ و لوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروف التعامل مع

 

لتحويل أكبر ثالثة لشراء معدات مناقصة دولية إجراء إلى دعي  :البولي يوريثينقطاع رغوة   (ب)
المواد استنفاد األوزون) من  من قدراتطن  12,38طن متري ( 112,54 تستھلكمصانع 

 مصنعانالمخلوطة مسبقا (الواردة في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
وقع تم اختيار اثنين من موردي المعدات. و). المكويت في أحدھما في ريفريجيراشن كاريب واآلخر

 المنفصلةلواح لأل مصنعينلتحويل  الھندسي والمقترحأعد خطة العمل و، بالفعل ول عقد الشراءاأل
وإنجاز المشروع  ،2015 /أيارمايو ھا في، لتركيب2015 /آذارالمعدات بحلول مارس سلمتوسوف ي"

، المتصلةلواح لألالمورد الثاني، المسؤول عن مصنع واحد سوف يوقع . و2015حزيران /في يونيو
التحويل بحلول النصف الثاني من عام اكتمال ، ومن المتوقع 2014عقد الشراء بحلول نھاية عام 

2015 .  
 

مركزا في جميع  16معدات التبريد. وتم تجھيز : تم إنجاز الجرد الوطني لقطاع خدمات التبريد  (ج)
؛ خدمة التبريدل الجيدة ممارساتالدورات تدريبية حول  لتنظيمالمعدات والمواد الالزمة بأنحاء البالد 

المستخدمة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو المواد أنظمة التبريد من  210تم تحويل و
تدريب  وقدم). R-404A غالباإلى بدائل خالية من المواد المستنفدة لألوزون ( الكلوفلوروكربونية

دوائر لتنظيف  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمتخصصين والمھندسين عن بدائل ل
  .المواد الھيدروكربونيةغازات التبريد القائمة على  التبريد والتعامل اآلمن مع

  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك ال نيةالوط ھدافاألتقرير التحقق من 
 
الحصص و التراخيص نظام تنفذمع طلب الشريحة. وأكد التقرير أن الحكومة  2013قدم تقرير التحقق لعام   -3
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ، وأن االستھالك الكلي وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات ل

  ).من قدرات استنفاذ األوزون طن 12,19طن متري ( 221,6 كان 2013لعام 
 

                                                      
المواد استھالك  لخفض الخامس والستينلكوبا في اجتماعھا  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةاللجنة التنفيذية على وافقت   1

في لشريحة الثانية أن تتم ا. وكان من المقرر أصال 2020ثاني كانون اليناير/ 1في المائة من خط األساس بحلول  35بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .الثالث والسبعين فقطماع ولكن قدمت إلى االجت 2013عام 

زائد تكاليف  دوالر أمريكي 700,000لكوبا  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةبلغت قيمة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من    2
استثنائي،  بشكلتمويل الشريحة الثانية، من سلفة تمت الموافقة على ، الثامن والستينفي االجتماع  ومع ذلك،، دوالر أمريكي 52,500 بقيمةدعم الوكالة 

  .دوالر أمريكي 40,315بقيمة زائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 537,527 قدرھا
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 مستوى صرف األموال 
 

والدفعة لشريحة األولى ل المعتمد دوالر أمريكي 1,287,527من مبلغ ، 2014 /أيلولسبتمبر 29اعتبارا من   -4
 1,028,207 رصيد قدرهسيتم صرف و. دوالر أمريكي 259,320أموال الشريحة الثانية، تم صرف  المقدمة من

  .2015في عام  دوالر أمريكي
  

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 
 

إزالة المواد  خطة إدارةاألنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من تشمل   -5
  : الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

. والمكويت ريفريجيراشن كاريب مصنعي التحويالت إلى الھيدروكربونات فياالنتھاء من   (أ)
طن  8,72الالتي تستھلك  فريارك، وإنبود، وإيدا( الشركات الثالث المتبقية واالنتھاء من تحويل

. وسيتم تنفيذ ھذا ،المياهب النفخإلى تكنولوجيا  )طن من قدرات استنفاذ األوزون 0.96متري أو 
  أموال من الشريحة األولى؛ بالنشاط 

 

  دوالر أمريكي). 20,000( غازات التبريد للتعرف علىشراء معدات و  (ب)
  

نظمة التبريد وصيانة المعدات أللتعديل التحديثي لوالمواد الالزمة  واإلكسسوارقطع الغيار وشراء   (ج)
 دوالر أمريكي). 100,473(

 

التبريد عن دولية العمل ال حلقةالتبريد البديلة من خالل المشاركة في  غازاتإدخال  ودعم تقديم  (د)
السيطرة تدابير  عنعمل  وحلقةخدمة التبريد في العمل الوطنية حول الممارسات الجيدة  وحلقات

  دوالر أمريكي). 38,000( لموظفي الجمارك الھيدروكلوروفلوروكربونية على المواد
  

دوالر  4,000إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ( خطة إدارة رصد ومراجعة تنفيذو  )ـ(ھ
  أمريكي).

  
  األمانةوتوصية تعليقات 

  تعليقات ال
 

  نظام الترخيص التشغيلي 
 

 2015و  2014 يلعامالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت حكومة كوبا بالفعل حصص استيراد   -6
الحصص للمستوردين وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة وحددت  مونتريال.بروتوكول في وفقا ألھداف السيطرة 

بدعم تقني من وحدة  ،فحص ورعاية البيئةالمركز ويمنح . ةالمطلوب والكمية موارداتھتاريخ بناء على  المختارين
الترخيص قبل  أن يقدمبلب إدارة الجمارك المستورد اتطوواردات.  ةشحنرخصة لكل مستورد لكل األوزون الوطنية 

الحصص ال تتراكم من كل عام و /كانون األولديسمبر 31تراخيص سارية حتى والالمنتج المستورد. المصادقة على 
الواردة في البوليوالت  ب141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ينطبق اإلجراء نفسه علىوغير المستخدمة. 

  المستوردة المخلوطة مسبقا. 
 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك 
 
استنفاد  من قدراتطن  16,9 عند للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تم إنشاء خط األساس لالمتثال  -7

 2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7بموجب المادة  االستھالك الفعلي المبلغ عنه استنادا إلىاألوزون، 
  .1كما ھو مبين في الجدول 
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  )2013-2009للفترة  7المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا (بيانات المادة استھالك 
 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طن متري
 259.05 221.70 226.70 245.45 322.97 195.12  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0.60 0.00 0.00 0.63 0.83 0.37 124-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
 23.61 0.00 22.10 6.57 38.65 8.57  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 0.36 0.00 0.00 0.38 0.50 0.22 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 283.62 221.70 248.80 253.03 362.95 204.28 المجموع (طن متري)
ب 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المخلوطة مسبقا*المستوردة في البليوالت 
132.62 110.18 59.72 54.54 55.45 **121.33 

  طن من قدرات استنفاذ األوزون
 14.2 12.19 12.47 13.50 17.8 10.7  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 0.0 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2.7 0.00 2.43 0.72 4.3 1.0  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 0.0 0.00 0.0 0.03 0.0 0.0 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من قدرات استنفاذ المجموع (طن 
)األوزون

11.7 22.1 14.26 14.90 12.19 16.9 

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  *في البليوالت المستوردة المخلوطة مسبقا*

14.58 12.12 6.57 6.00 6.10 **13.35 

كانت  2013- 2010للفترة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن األرقام الواردة في تقرير تنفيذ البرنامج القطري  ذكروالمصدر: وحدة األوزون الوطنية. * 
 التقارير المنقحة. الحكومة قدم توف وسغير صحيحة. 

  .2009- 2007 للفترة ستھالكاال** متوسط 
  
 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزيادة استھالك ات األمانة أنه على الرغم من توقع وذكرت  -8

منذ عام  على نفس النمط ستھالكاال، انخفض خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعروضة في 
خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ بأنشطة المستوردين و التي واجھتالصعوبات االقتصادية وفسر ھذا األمر ب. 2010

بالمواد  فيما يتعلقو). الفنية المسائلالبدائل (يرجى الرجوع إلى قسم  اتخاذ عززت التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ، حظرت حكومة كوبا وارداتب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية

 من قدراتطن  2,7، وھو ما يمثل بالفعل خفضا قدره 2014 /كانون الثانييناير 1 ذبكميات كبيرة ألنشطة التنظيف من
  ال. في المائة) من خط األساس لالمتث 15,9استنفاد األوزون (

 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك ال الوطنية ھدافاألتقرير التحقق من 

 
التحقق أن تقرير يحدد و. 2013عام لالستھالك التحقق المستقل تقرير قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -9

لعدد قليل ، الذي يخصص حصص بشكل صحيحنظام الحصص ھي المنوطة بتنفيذ وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة 
 عقبالجمارك،  إدارة عمھادوتعلى الواردات، سيطرة من أجل تحقيق أفضل  فقطين من المستوردين المختار

المدقق اتساق البيانات المقدمة من مصادر مختلفة مثل الحصص والتراخيص،  كما الحظقرار. إجراءات يحددھا 
في تقرير االستھالك الواردة أن البيانات  إلىخلص التحقق والجمركية وبيانات الشركات المستوردة. واإلشھارات 
  .االستھالكية ھاھدافألكوبا تمتثل موثوق بھا وبالتالي  2013السنوي لعام 

  
   الفنيةالمسائل 

 
تحويل أنظمة عادة إلالمعمول به  الوطني برنامجالاألمانة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تفاصيل ناقشت   -10

غير بدائل ال ا إلىمانظ 210تم تحويل  ي بموجبهذالمواد المستنفدة لألوزون، وال التي تستخدمالتبريد في المنشآت 
، أو عند وجود R 407Cھا تالوفي المائة من الحاالت،  90في أكثر من  R-404 وغالبا، مواد المستنفدة لألوزونال

المواد على  القائمةبدأ ھذا النشاط من المعدات و. R-507Cو الھيدروكربونات شرط خاص،الظروف المناسبة أو 
المواد على  القائمةالمعدات  لإلزالة وتستمر إلى في إطار الخطة الوطنية الھيدروكلوروفلوروكربونية

التي تم عظم المعدات مو. الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2,0و  0,75قدرة التبريد بين بغرف التبريد) ورفوف، والالمبردة،  العارضاتھي أنظمة التبريد التجارية ( تحويلھا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36 
 
 

6 

تغطي ووحدات التكثيف. وفي األنظمة ھي الضواغط  ھاأو تعديل ھااستبدالالتي تم الرئيسية  والوحداتطن تبريد. 
حتى اآلن وفي المائة من التكلفة اإلجمالية.  30و  20بين  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مساھمة 
نظاما  210تجنبھا خالل تحويل  التي تم خدمةلل لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل ةالسنوي للكميةتقدير  ال يوجد

أنشئت ذاتھا التي ، استخدمت بروتوكوالت السالمة تالھيدروكربونافي الحاالت القليلة التي تم فيھا استخدام ولتبريد. ل
ست حلقات عمل للمستخدمين لدعم ھذا النشاط، تم عقد و. تالھيدروكربونافي الماضي لتحويل الثالجات المنزلية إلى 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا أن حكومة  وذك .تحويلالفنيا على إجراءات  90والفنيين وتم تدريب النھائيين 
  لالشتعال أو السامة. القابلةبدائل بالالمسؤولية عن التعديل التحديثي  بشأن 72/17القرار األخير أبلغت بكوبا 

  
لتجميع  مركز 16الصيانة إلى  لتقديمالمعدات والمواد  ءتم شرا هأن أيضا برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوفسر   -11

المواد تخزين لتدمير التجديد والو وإعادة التدوير االستردادشبكة في  ينالمدرجغازات التبريد الحاليين 
البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي لتشجيع استخدام  جديدة تدريبية. وصممت دورات الھيدروكلوروفلوروكربونية

  . 2014تشرين الثاني /تلقي ھذا التدريب بحلول نوفمبرفي التبريد  وفني يبدأ، وسوف المنخفض
 

، على اجتماعھا الثامن والستينفي  رغوة البولي يوريثين، وافقت اللجنة التنفيذية مشروع تحويلبوفيما يتعلق   -12
لبرنامج األمم المتحدة للسماح  دوالر أمريكي 537,527مبلغ ب، الثانيةتمويل الشريحة  دفعة مقدمة مناستثنائي،  بشكل

تأخير لمدة خمسة أشھر الوتجنب  وفورات لمورد معدات واحد لتحقيقفقط  ةواحدبعملية شراء لبدء فورا بااإلنمائي 
جانب  منبسبب نقص الخبرة في عملية الشراء  المتحدة اإلنمائي أن التأخير حدثفي التنفيذ. وأوضح برنامج األمم 

 الھ طالعديد من الخطوات الروتينية فترة أطول مما كان مخط استغرقتعلى وجه الخصوص، والموردين والسلطات. 
تقييم المقترحات من قبل السلطات المحلية، والتفاوض بشأن شروط العقود و(أي إعداد العروض من قبل الموردين، 

سوف األلواح المنفصلة تحويالت امج األمم المتحدة اإلنمائي أن برن وذكرالمبرمة بين السلطات المحلية والموردين). 
  .2015بحلول النصف الثاني من عام  لةواأللواح المتص، 2015حزيران /ينتھي في يونيو

  
  مستوى صرف األموال 

 
العام  الصرفمستوى أن وفي المائة.  20,1حتى اآلن ھو  المعتمدإجمالي التمويل  صرفأن  ومن المالحظ  -13

في المائة من األموال المعتمدة  58 تم صرف رغوة؛ ولكنالعملية شراء المعدات في قطاع طول بسبب  منخفض
كوبا وبرنامج األمم المتحدة لالشريحة وسوف يساعد اعتماد في المائة.  93وااللتزام بنسبة لقطاع خدمات التبريد 

  . توقفمواصلة تنفيذ األنشطة في ھذا القطاع دون على اإلنمائي 
 

  استنتاج 
 

استھالك في تخفيضات  ھا من، وسيمكنلكوبا قابل للتشغيلنظام التراخيص والحصص أن إلى األمانة أشارت   -14
األنشطة في قطاع وتتقدم بروتوكول مونتريال.  في لإلزالةلجدول الزمني ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا

 ابرنامجد البلتنفذ لتدريب ول اكزستة عشر مر وتم تعزيز. الجھات المعنيةالخدمات ويجري تنفيذھا بالتنسيق الوثيق مع 
 واردات وحظر. لإلزالةوطنية الخطة الفي إطار  ي بدأذعلى المواد المستنفدة لألوزون ال القائمةلتحويل المعدات 

ي األنشطة التي يجرأن و 2014 /كانون الثانييناير 1بكميات كبيرة منذ  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
فيما وبھا.  واالمتثال المرتبطالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھا تأثير على استھالك تنفيذھا في قطاع خدمة التبريد 

والت الواردة في البولي ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتستھلك التي  البولي يوريثين شركات رغوةبيتعلق 
 أموال الشريحة الثانية التيمن  قدمةوجھت دفعة مالمتثال، لاستھالك كسب تح لمالتي المستوردة المخلوطة مسبقا، 
ير غفيما يتعلق بالمسائل ال، ولكن البولي يوريثين رغوة تحويالت سراع االنتھاء منوافقت عليھا اللجنة التنفيذية إل

سيتم وأطول من المتوقع. زمنا )، استغرق شراء المعدات معالجتھا بالفعل تمتوقعة مع موردي المعدات (التي تم
المواد وتخطط حكومة كوبا إلصدار حظر على واردات  2015كامل خالل عام بالقطاع الاالنتھاء من تحويل 

، 2015 /كانون األولديسمبر 31الواردة في البوليوالت المخلوطة مسبقا قبل  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
  االنتھاء من التحويالت. فور
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  التوصية 
 

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى  تحاطأن باألمانة توصي   -15
الشريحة  على الشموليةموافقة الفي كوبا، وتوصي كذلك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

تنفيذ ل الموازية خطةاللكوبا، و وروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلالثانية من المرحلة األولى من 
تتولى مبين في الجدول أدناه، على أساس أن البمستوى التمويل  المصاحبة، مع تكاليف الدعم 2015 لعام الشريحة

لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد  التعديل التحديثيبكوبا جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة 
  القابلة لالشتعال أو السامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا:بغازات التبريد  وروفلوروكربونيةالھيدروكل

  
  تمويل المشروع عنوان المشروع

 (دوالر أمريكي)
  تكاليف الدعم

 (دوالر أمريكي)
 الوكالة المنفذة

(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  األولى، الشريحة الثانية)

162,473 12,185 
برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

  
ـــــــــــــــــ
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