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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

 ليسوتو
 الوكالة عنوان المشروع(أوال)    

 ألمانيا (رئيسية)  (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
طن من قدرات استنفاذ   1.96    2013السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7أحدث بيانات المادة (ثانيا)   

 األوزون

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

  إجمالي استھالك القطاع  استخدام المختبر  عوامل التصنيع مذيبالتبريدمكافحة الحرائقرغوةإيروسولكيميائي

 الخدمةالتصنيع  

         123 -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

          124-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

           ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

           ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 1.96    1.96      22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

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

 3.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 3.5  2010 -  2009خط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 2.27 :المتبقي 1.23  المعتمد بالفعل

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  خطة األعمال  ) خامسا( 

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

  0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.9 

 203,400 31,640 0 0 94,920 0 0 76,840    التمويل (دوالر أمريكي)

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

ال  ال يوجد  بروتوكول مونتريالحدود االستھالك في 
 يوجد

3.5 3.5 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 2.27 n/a 

طن من قدرات أقصي استھالك مسموح به 
  استنفاذ األوزون)

ال  ال يوجد
 يوجد

3.5 3.5 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 2.27 n/a 

التمويل المعتمد 
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف  ألمانيا
  المشروع

100,000 0 0 68,000 0 0 84,000 0 0 28,000 280,000 

تكاليف 
 الدعم

13,000 0 0 8,840 0 0 10,920 0 0 3,640 36,400 

األموال التي اعتمدتھا اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 

تكاليف 
 الدعم

13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000 

األموال المطلوب  إجمالي
الموافقة عليھا في ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 68,000 0 0 0 0 0 0 68,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 8,840 0 0 0 0 0 0 8,840 

 

 موافقة شمولية  األمانة تتوصيا
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  وصف المشروع
 

 الثالث والسبعينالوكالة المنفذة المعينة، إلى االجتماع بصفتھا حكومة ألمانيا قدمت  ،نيابة عن حكومة ليسوتو  -1
 بقيمة ،1إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من 

 اتقريرالطلب . ويشمل دوالر أمريكي 8,840 بقيمةدعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 68,000
 يتنفيذ الشريحة لعامخطة و إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة عن تنفيذ الشريحة األولى من  امرحلي
  . 2016و  2015

 
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 

 
: تم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من   -2

ضباط الجمارك واإلنفاذ عن طريق ثالث حلقات عمل تدريبية على تحديد وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة من  75تدريب 
التبريد جمعية فنيا من ثالث مؤسسات فنية و 110دريب تم توالجمارك؛  إدارةلألوزون؛ وقدمت سبعة معرفات إلى 

اثنين من المدربين على أفضل الممارسات واالستخدام اآلمن للمواد تدريب يسوتو ولفي وتكييف الھواء 
(على للتبريد  التدريبثالث مجموعات من معدات وتقديم . R-290 وصيانة المعدات القائمة علىالھيدروكربونية 

) إلى ثالثة مراكز للتدريب المھني؛ وقدمت االسترداد وأسطوانات، والجداول اإللكترونية، شفطمضخة سبيل المثال، 
  تسرب للمدربين والفنيين. المواد التدريب على بروتوكوالت اختبار 

 
تعاون مع بال إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة وحدة األوزون الوطنية على تنفيذ تشرف   -3

  مة ألمانيا.حكو
  

  مستوى صرف األموال
  
لشريحة األولى، تم صرف ل المعتمددوالر أمريكي  100,000 مبلغ ، من2014 /أغسطساعتبارا من آب  -4

 10,000 من ھذا المبلغ، سيتم صرفو. دوالر أمريكي 18,305 قدره، تاركا رصيدا دوالر أمريكي 81,695مبلغ 
لتنفيذ  دوالر أمريكي 8,305سيتم صرف المتبقي وقدره في حين  2014 /كانون األولديسمبر بحلول  دوالر أمريكي

  األنشطة خالل الشريحة الثانية. 
  
 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة الخطط السنوية للشريحة الثانية من 
 
  األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية: تشمل   -5
 

   ،دوالر أمريكي) 3,000( والتوعية ياإلعالمفي المجال  تجديد المعلوماتل التدريبأنشطة   ) أ(
 

  ،دوالر أمريكي) 12,000( ضابط 30ال يقل عن  لعدد لجماركالتدريب لتجديد المعلومات لو  ) ب(
  

والتعديل أفضل الممارسات إلعادة التدوير، وفنيا على تقنيات التركيب واإلصالح،  90تدريب و  (ج)
 التبريدغازات  وتكنولوجيات)، R407Cو R407a( سھلة اإلحاللواستخدام تكنولوجيا  التحديثي

   ،دوالر أمريكي) 20,000، وتنفيذ السجالت (بالھيدروكربونات والمواد الھيدروفلوروكربونية
 

                                                      
لمواد للحد من استھالك  الرابع والستينليسوتو في اجتماعھا ل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  خطةاللجنة التنفيذية على  وافقت   1

  .2014الشريحة الثانية لعام  وخططت. 2020كانون الثاني يناير/ 1في المائة من خط األساس بحلول  35بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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، وغيرھا من االسترداد، ووحدات شفطمعدات (مجموعات متعددة، ومضخة المزيد من الشراء و  (د)
   ،دوالر أمريكي) 15,000صيانة) للفنيين ومراكز التدريب المھني (الأدوات 

 
وخاصة في استخدام  الصيانةتعزيز برامج إصدار الشھادات للحد من المخاطر المحتملة في عملية و  )ـ(ھ

  ،دوالر أمريكي) 7,000(R-290) و R600aالھيدروكربونات (
  

غازات تكنولوجيات تلبي المعيار وتقدم مناھج التبريد لتحديد ما إذا كانت ھذه الدورات  ومراجعة  (و)
  دوالر أمريكي).  5,000ستشاري) ((االمتطورة الجديدة التبريد 

 
دوالر  6,000(وإعداد التقارير  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة رصد أنشطة و  (ز)

  أمريكي).
  

  
  األمانةوتوصية تعليقات 

 
  تعليقات ال
 
لمواد ل لتراخيص والحصصلنظام وطني  على وجودتأكيد من الحكومة  تم استالم، 63/17 للمقرر وفقا  -6

  بروتوكول مونتريال.  إلزالة فياجدول النظام قادر على ضمان االمتثال لوأن  قابل للتنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربونية
 
جميع تراخيص استيراد المواد  إلغاءوحدة األوزون الوطنية، تحت سلطة وزارة البيئة ھي المسؤولة عن   -7

الواردات في حدود الحد األقصى لالستھالك تكون أن  لضمانالمستنفدة لألوزون الصادرة عن وزارة التجارة 
وفقا لتدابير الرقابة التي  2014ام لع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات يتم تعيين حصص والمسموح به. 

  ). من قدرات استنفاذ األوزون طن 3,5يفرضھا بروتوكول مونتريال (أي 
  
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 
استنفاد  من قدراتطن  3,5 قدرهلالمتثال  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتم إنشاء خط األساس   -8

 2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7بموجب المادة  االستھالك الفعلي المبلغ عنه استنادا إلىاألوزون، 
للحد من لھا  بدايةكنقطة  على إنشاء، وافقت حكومة ليسوتو االجتماع الرابع والستين. وفي 1كما ھو مبين في الجدول 

استنفاد األوزون،  من قدراتطن  3,9 قيمتهو األساس المقدرخط  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلاالستھالك الكلي 
  لالمتثال.  المنشأاستنفاد األوزون من خط األساس  من قدراتطن  0,4وھو أعلى بنسبة 
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  )2013-2009للفترة  7بيانات المادة في ليسوتو ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  - 1الجدول 

 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
    طن متري

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
22 68.357.145.0840.80 35.64

62.7 

-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
- -0.28-- ب142

- 

    طن متري
-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

22 
3.83.12.482.24 1.963.5 

-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
 ب142

--0.02- -- 

 

   الفنيةالمسائل 
 
من طن  1,96 استوردتيسوتو ل أن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيظھر استعراض بيانات استھالك   -9

في المائة من استھالك خط األساس لالمتثال،  44 بنسبة تخفيض يظھر، مما 2013استنفاد األوزون في عام  قدرات
األوزون. وفقا  استنفاد من قدراتطن  3,15 قدرهو 2015الحد األقصى لالستھالك المسموح به لعام من  وأقل

مستدام بسبب االتجاه المتزايد في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحاد في استھالك النخفاض االلحكومة ألمانيا، 
رة د، واإلجراءات المعمول بھا للسيطفي البل روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلواستيراد المعدات غير القائمة على 

المواد والتدريب على تجنب استخدام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد واردات  / على
لنيتروجين بدال من ذلك. لالمزيد من الشركات إلى استخدام لتنظيف مما أدى لكعامل  22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

تعتمد التي من جنوب أفريقيا، ، المواد الھيدروفلوروكربونبة غالبا القائمة على ،معظم المعدات يتم استيرادحاليا، و
على فرض رسوم أو ضرائب  ةبالتالي، ليسوتو غير قادروالتكنولوجيات والمعرفة.  فيليسوتو اعتمادا كبيرا  عليھا

. الھيدروكلوروفلوروكربونية غير ضارة للمناخللمواد استخدام بدائل  وتشجعمن جانب واحد على المعدات المستوردة 
من ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض غير المستنفدة لألوزون تكنولوجيات الالبالد استخدام تعزز ومع ذلك، 

  خالل حمالت التوعية.

  
 أنشطةمشروع الھيدروكربونات ال يدعم حكومة ألمانيا أن  ذكرت ،التعديل التحديثي للمعداتبوفيما يتعلق   -10

في مركز التدريب. ومع ذلك، نصحت حكومة تم للوحدة  إلى الھيدروكربونات الوحيد تحويلالوأن  التحديثي التعديل
 نالتداول اآلمجميع المعلومات عن كيفية  قدمأن "التدريب  يوضح تنويھاتشمل ة للفنيين ممنوحأن أي شھادات بألمانيا 

مسؤولة عن جودة  غيرالوكاالت المنفذة وحدة األوزون الوطنية و القابلة لالشتعال وأن ازات التبريدغوالعمل مع 
أن على أكدت الحكومة األلمانية وفني. على عاتق الالمسؤولية كاملة  تقع". وبالتالي مدرب به أي فنيالذي قام عمل ال

لمعدات د في التعديل التحديثي البل مشاركةبموضوع المسؤولية في حالة  المتعلق 72/17 المقررالبلد على بينة من 
القابلة لالشتعال أو السامة  القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات التبريد التبريد وتكييف الھواء 

  وتقديم الخدمات المرتبطة بھا.
  
  

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  خطة إدارة إزالة اتفاق تنقيح
 

إنشاء خط األساس  قبليسوتو لل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة اتفاقتمت الموافقة على   -11
المواد  خطة إدارة إزالةالموافقة على  عندلالمتثال. وفقا لذلك  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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("األھداف  أ -2األمانة، في جملة أمور، تحديث الملحق  مننة التنفيذية ، طلبت اللجالھيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا لذلك الناتجة مستويات بالأرقام االستھالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بتفاق باالوالتمويل") 

ذات ، تم تحديث الفقرة 7استنادا إلى البيانات التي أبلغت عنھا حكومة ليسوتو بموجب المادة و)). ـ(ھ 64/34 المقرر(
يحل محل الذي تم التوصل إليه في المحدث تفاق ھذا االإضافة فقرة جديدة لإلشارة إلى أن و ،باالتفاق ومالحقه الصلة

لتقرير باتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل سيوقة. ، كما ھو مبين في المرفق األول لھذه الوثيالرابع والستيناالجتماع 
  النھائي لھذا االجتماع.

  

 استنتاج 

تخفيض من وسيمكن  ،دفي البلمعمول به ستيراد الل والحصص تراخيصالأن نظام إلى األمانة أشارت   -12
خطة إدارة وأن بروتوكول مونتريال.  في لإلزالةلجدول الزمني ل وفقا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

في المائة  44 بنسبة بالفعلأقل  2013بشكل جيد واالستھالك في عام  تتقدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة
األنشطة المنفذة في إطار الشريحة األولى وتلك وسوف تزيد وح به بموجب بروتوكول مونتريال. من االستھالك المسم

الجمارك وشراء  ضباطلفنيين، وتدريب لتدريب وإصدار الشھادات ر الشريحة الثانية، بما في ذلك إطا المخطط لھا في
طة المقترحة في المرحلة ألنشلقطاع الخدمات وضمان االستدامة طويلة األجل من تعزيز وتوزيع معدات إضافية، 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة نماألولى 

  

 التوصية 

 أن اللجنة التنفيذية: بالصندوق توصي أمانة   -13

 خطة إدارة إزالةمن علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى  تحاط  (أ)
 ليسوتو. ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين  المبرم تفاقفي اال أ  -2وأ  -1 ينحقالملو 1الحظ أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة تو  (ب)
 المنشأ للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط األساس 

يحل محل الذي تم التوصل المحدث تفاق االإلشارة إلى أن الجديدة ل 16فقرة ال وأضيفتلالمتثال، 
  في المرفق األول لھذه الوثيقة؛ الوارد، على النحو الرابع والستينإليه في االجتماع 

المواد أن نقطة البداية المنقحة للحد الكلي المستدام في استھالك  أيضاالحظ تو  (ج)
استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام  من قدراتطن  3,5 قدره الھيدروكلوروفلوروكربونية

استنفاد  من قدراتطن  3,1استنفاد األوزون و  من قدراتطن  3,8 وقدرهاالستھالك الفعلي 
من بروتوكول  7، على التوالي، بموجب المادة 2010و  2009األوزون المبلغ عنھا لعامي 

  مونتريال.

خطة إدارة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  على الشموليةأمانة الصندوق أيضا بالموافقة توصي   -14
، مع تكاليف 2016-2015 الموازية للفترةالشريحة  تنفيذ، وخطة لليسوتو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة

كامل المسؤوليات والمخاطر ليسوتو تحمل تجدول أدناه، على أساس أن مبين في الالالدعم المرتبطة بمستوى التمويل 
بغازات  بونيةالقائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكرالتبريد وتكييف الھواء  لمعدات التعديل التحديثيبالمرتبطة 

  القابلة لالشتعال أو السامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا:التبريد 
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 عنوان المشروع 
  تمويل المشروع
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 (أ)
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة

  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
 ألمانيا 8,840 68,000
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 المرفق األول

 
 نّص يجب إدماجه في االتّفاق بين حكومة ليسوتو

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

 
 

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ليسوتو يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1
من  2,27 ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

لزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول ا 2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

 
 الرابعواللجنة التنفيذية في االجتماع ليسوتو ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16

 والستين للجنة التنفيذية. 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

22- الھيدروكلوروفلوروكربون  3.5 األولى جيم 

 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

(استھالك األوزون)

 غير متوفر 2,27 3,15 3,15 3,53,53,153,153,15غير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
قدرات استھالك األوزون

متوفر غير 2,27 3,15 3,15 3,53,53,153,153,15غير متوفرغير متوفر  

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2.1
) (دوالر ألمانياالرئيسية (
 أمريكي)

100.0000068.0000084.000 0 0 28.000 280.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

13.000008.8400010.920 0 0 3.640 36.400 

المتفق عليه إجمالي التمويل  3.1
 (دوالر أمريكي)

100.0000068.0000084.000 0 0 28.000 280.000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3.2
 أمريكي)

13.000008.8400010.920 0 0 3.640 36.400 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

113.0000076.8400094.920 0 0 31.640 316.400 

 1,23 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 - أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 2,27 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
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