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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   نيبال
  الرقابةتدابير   االجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  2020%  بحلول عام 35  الثانية والستون  (رئيسيتان)اليوئنديبي اليونيب و   كربونية (المرحلة األولى) فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
 

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

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  0.83  2014السنة: 

 
  2014  السنة:  األوزون) د) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  مخبريةال

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.83    0.8      22لهيدروكلوروفلوروكربون 

 
  األوزون) د) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفارابعا(

 1.27  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.10  :2010-2009خط األساس 
  األوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلاالستهالك الم

 0.63  المتبقي: 0.64  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال
 

  المجموع 2020  2019  2018  2017 2016 2015 2014  خطة األعمال) خامسا(
 دإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفا  اليوئنديبي 

  األوزون)
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

 45,780 9,156 0 0 0 0  36,624   التمويل (دوالر أمريكي)

 دالمستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاإزالة المواد   0.2 0 0 0 0 0.0 0.2
 األوزون)

 باليوني

  )التمويل (دوالر أمريكي  56,952     14,238 71,190
 

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

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال

ال 
  ينطبق

    0.7  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.1  1.1  ال ينطبق
 

 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من 
االستھالك (طن من قدرات استنفاد 

    األوزون)

ال 
  ينطبق

 ال ينطبق   0.7  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.1  1.1  ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف   ليوئنديبيا
  المشروع

0 42,000  0  0  33,600  0  0  0  0  8,400   
  

      84,000 

تكاليف 
  الدعم

0 3,780  0  0  3,024  0  0  0  0  756    7,560  

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

0 63,000  0  0  50,400  0  0  0  0  12,600    126,000  

تكاليف 
  الدعم

0 8,190  0  0  6,552  0  0  0  0  1,638   16,380  

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)(دوالر 

تكاليف 
  المشروع

0  105,000 0  0    0  0  0  0  0   105,000  

تكاليف 
  الدعم

0  11,970 0  0    0  0  0  0  0    11,970  

مجموع األموال 
المطلوبة للحصول على 
الموافقة في ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي
  

تكاليف 
  المشروع

0  0 0  0  50,400  0  0  0  0  0    50,400  

تكاليف 
  الدعم

0  0 0  0  6,552  0  0  0  0  0    6,552  

  الموافقة الشمولية  توصية األمانة: 
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 وصف المشروع
  
ً لتمويل  خامساع المإلى االجت اليونيب، قّدم رئيسية، وبصفته الوكالة المنفذة النيبالبالنيابة عن حكومة   . 1 والسبعين طلبا

دوالر   ,93,576بتكلفة إجماليةمن المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية،  نيةالشريحة الثا
ً  ,50,400تتألف من مبلغ أمريكي،  ً   6,552زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة، دوالراً أمريكيا لليونيب، ومبلغ    دوالراً أمريكيا
33,600  ً ً  3,024لى تكاليف دعم الوكالة البالغة ، باإلضافة إدوالراً أمريكيا  طلبويتضّمن ھذا ال .ليوئنديبيلدوالراً أمريكيا

  .2019إلى عام  2015من عام   لفترةتنفيذ الشريحة لل، وخطة ألولىتقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة ا

 
  ھيدرو كلورو فلورو كربونالتقرير عن استھالك 

  كربونھيدرو كلورو فلورو الاستھالك 

  
ھيدرو ال. واستھالك 2014ھيدرو كلورو فلورو كربون عام الطناً من قدرات استنفاد األوزون من   0.83استھالكاً يبلغ  نيبالبلّغت حكومة   .2

  .1 مبيّن في الجدول 2014- 2010كلورو فلورو كربون لفترة 

  )2014-2010لفترة  7مادة ال(بيانات  نيبالفي   ھيدرو كلورو فلورو كربونال. استھالك 1الجدول 
  خط األساس 2014    2013 2012 2011 2010  22- ھيدرو كلورو فلورو كربون

 23.0 15.0 12.00 13.50 20.0 20.0  أطنان مترية

 1.1 0.83 0.66 0.74 1.10 1.10  أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 
التخزين من قبل عدد قليل من المستوردين بسبب  2014و 2013كانت ھناك زيادة طفيفة في االستھالك بين عامي   . 3

للسيطرة على ھذا النمو خفض كمية  الموضوعة  . وتشمل التدابير2015في عام  بعد ذلكتدابير الرقابة  إنفاذ وذلك قبل
  طنا متري سنويا)، وإنفاذ نظام الحصص. 2طنا إلى  5الواردات المسموح بھا لكل مستورد ( مثال، انخفضت من 

   
  البرنامج القطري تقرير تنفيذ

 تقرير من ضمن  تنفيذ 2014ن لعام ھيدرو كلورو فلورو كربوالفي قطاع أفادت حكومة نيبال عن بيانات االستھالك    . 4
  لذلك العام. 7تتوافق مع البيانات المبلّغ عنھا بموجب المادة  التي البرنامج القطري

  
  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ولىتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األ

  
لنيبال من حيث المبدأ في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. تمت الموافقة على المرحلة األولى من 5

ت البالد على تعديل االجتماع الثاني والستين. ولكن افرج عن التمويل فقط في االجتماع السادس والستين عندما صّدق
  . وقد تم تنقيح خطة العمل لتكون متسقة مع الصرف الالحق.1كوبنھاجن

  
  اإلطار القانوني

من خالل قواعد الستھالك المواد  لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةنفذت الحكومة نظام التراخيص والحصص ل   .6
 ھيدروكلوروفلوروكربونتتطلّب اللوائح من جميع مستوردي ال. و2001المستنفدة لألوزون (التحكم) التي  أُصدرت في عام 

االمتثال لمراقبة الحصص ومتطلبات إعداد التقارير. ويتم تنظيم حصص االستيراد من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة. 
ية في المائة من االستھالك األقصى المسموح به كحصة سنو 85وفي الوقت الحاضر، تُخصص نيبال نسبة 

؛ ويُوضع الرصيد جانبا كتكملة. وقد فرضت الحكومة ايضا الحد االقصى للحصص لكل مستورد  ھيدروكلوروفلوروكربونلل
  إلى  طنيين متريين.

  

                                                 
  .66/38و 62/53المقرارات   1
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والتي ستنفذ في يناير|  ھيدروكلوروفلوروكربونأصدرت الحكومة سياسة لحظر استيراد المعدات المعتمدة على ال   .7
  .2017كانون الثاني عام 

 
والسياسات. سائط اإلعالم ووموظفي ضباطا من الجمارك  60أجريت دورتان تدريبيتان لقوانين اإلنفاذ لما مجموعه    .8

  .2015، وُعدل في عام 2013وتم نشر دليل عن تنظيم اللوائح الوطنية ومنح تراخيص االستيراد والتصدير في عام 

  قطاع خدمات التبريد

ووضعت لھا اللمسات األخيرة في  لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةدة استخدام اوضعت خطة تنفيذ الستعادة وإعا  . 9
مقياس رباعي الفتحات متشعب  30مضخة تفريغ من مرحلتين و  30؛ وتم تأخير شراء آلة استصالح احدة، و 2015أبريل عام 

  ونسبة للتغيير في نھج الشراء. 2015و  عام من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بسبب الزالزل في النيبال في أبريل وماي
  
  .2015و  2012من الفنيين بين عامي  217عقدت  سبع حلقات عمل تدريبية على ممارسة الخدمة الجيدة ل  . 10

  
  وحدة تنفيذ ورصد المشروعات

 
وحدة األوزون الوطنية.  يرھا، وتد2012اعتبارا من عام صالحة المشروع والرصد الخاصة ب تنفيذالكانت وحدة    .11
تنفيذ   مما أدى إلى تباطؤ وحدة األوزون الوطنيةبمكتب ضرر ھيكلي في الحاق  2015 عام تسببت الزالزل في أبريل ومايوو

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. ويجري تنسيق تنفيذ األنشطة التي تقوم بھا وحدة لبعض األنشطة 
 .فرق إدارة الكوارثوتنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل  /األمم المتحدةللينونيبية مع المكتب المشترك األوزون الوطن

  
 مستوى صرف األموال

 

دوالرا أمريكيا  37,500في المائة)، (مبلغ  43دوالرا امريكيا ( 45,500، تم صرف مبلغ 2015سبتمبر اعتبارا من   . 12
ً  105,000) من أصل ليوئنديبيدوالرا أمريكيا ل 8,000لليونيب، ومبلغ  تمت الموافقة عليھا حتى اآلن. وسيتم  دوالراً أمريكيا

  .2016-2015 دوالرا امريكيا في األعوام  59,500صرف الرصيد البالغ 
  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية نيةلشريحة الثالخطة تنفيذ 
 

 2016بين يناير عام  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةسيتم تنفيذ تمويل الشريحة الثانية من   . 13
  ، وسيتم القيام باألنشطة التالية:2019وديسمبر عام 

  

المواد ب الخاصة وتنفيذ نظام الحصص ات وقوانين اإلنفاذسياسلل تدريبية ورش عمل  (أ)  
  )؛دوالرا امريكيا 9,500) (اليونيب( المبّسطة ونية الھيدروكلوروفلوروكرب

  
 11,900) (اليونيبالممارسات الجيدة في مجال التبريد وتكييف الھواء ( نع افني 200ل  انتدريبيت اندورت (ب) 

  )؛دوالرا امريكيا 
  

 التجريب البديلةمشاريع للمستخدمين النھائيين  التجريبي من أجل ا التحديث دعم تحفيزي إلعادةتنفيذ   (ج)  
، ھيدروكلوروفلوروكربونالتقرر بعد، وبرنامج إعادة استخدام تلم  التي العالمي المنخفض لالحترار المحتملة

 23,600(اليوئنديبي) (  R 22 نظام  استبدال معدات التبريد القائمة على بشأن وتبادل الخبرات جريبلتلو
  )؛دوالرا امريكيا

  

  )؛دوالرا امريكيا 10,000ستصالح إضافية (اليوئنديبي) (شراء معدات استرداد وا  (د)  
  

) نيبوتوزيع المواد اإلعالمية ((اليو صدارأنشطة التوعية بما في ذلك التبرعات لحملة إعالمية، وإ  ) ھ(
  و )؛دوالرا امريكيا 14,000(  

  
  .)دوالرا امريكيا 15,000) (اليونيبإدارة المشاريع، وأنشطة التنسيق والرصد (  (و)  
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 
  

  اإلطار القانوني
  

لتراخيص قابل للتنفيد خاص بانظام وطني  ه تم وضع، وردت تأكيدات من الحكومة بأن63/17تمشيا مع القرار   .14
النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول ذلك وأن  ،لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةللواردات والصادرات اوحصص 

في المائة من  85على أساس  2015لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لعام اتم إنشاء حصص استيراد ومونتريال. 
  ).من المواد المستنفذة لألوزون اطن 0.85(أي  ،االستھالك األقصى المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال

  
  قطاع خدمات التبريد

  
خدمة ال لفنيي أن التدريب ت اليونيبقطاع الخدمات. وأوضح لدىأشارت األمانة إلى التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة  . 15

العالمي المنخفض، والنظر في كفاءة استخدام  لالحترارمبردات جديدة ذات امكانات  شتمل على معلومات عن إدخاليسوف 
ز أنشطة التوعية للقطاع أيضا على ھذه المبردات والمنتجات. وسوف تركّ مع الطاقة، وتوفير المعلومات حول التعامل اآلمن 

  لطاقة.ا من حيت فضلذات الكفاءة األوالمراعية لألوزون  RACمعدات تعزيز 
  

ضافي المقرر في الشريحة الثانية، فضال اإللتدريب لاستخدامھا سوف يتم راؤھا دوات/المعدات التي يجري شاألإن  . 16
  في نفس الفترة. قديمھاالتي سيتم تالُمدربَين  لفنيينلعن دورات تنشيطية 

  
  المساعدة التقنية لقطاع الخدمات

  
أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ُمكّونبناء على طلب توضيح بشأن التأخير في شراء المعدات في إطار   .17
في البداية مسؤولية الحكومة ولكن وكان ھذا متفق عليھا لشراء المعدات. الطريقة التغيير في الالتأخير كان بسبب   أن برنامجال

ھذا مزيد من المراجعة وتطلّب الزلزال، تم نقله في وقت الحق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. بعواقب المتعلقة النظرا إلى 
  .2016 عام بحلول منتصف تسليمھا اآلن؛ ومن المتوقعمنه  الذي تم االنتھاءھا وعدد ھامواصفات المعدات ونوعل

  
التحديث التجريبية المقترحة في االعتبار قرارات اللجنة التنفيذية (أي  إعادة مشاريععن كيف ستأخذ استفسرت األمانة  . 18

أنه  أنشطة إعادة التھيئة. وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن الحكومة ملتزمة بضمان بشأن) 73/334و 72/172القرار 
لن يتم إجراء أي عمليات وسوف للمعدات.  ةالمعلومات المتعلقة بالسالمة والمعاييرالمطلوبة إلعادة التھيئة اآلمنسوف توضع 

إجراء تقييم شامل الحتياجات المستخدمين النھائيين، وسيأخذ في االعتبار  بعدإال  ،تعديل تحديثي تستخدم بدائل قابلة لالشتعال
  لھذا المشروع الرائد. ھاسيتم استخدام أي مبردات بديلة بعد بشأن تخذ قرارلم يُ وھذه األنشطة.  بصددقرارات اللجنة التنفيذية 

  
  االستنتاج

  
خطة تنفيذ المرحلة األولى من فإن ، 2015 عام الزالزل في أبريل ومايو حدوث تالحظ األمانة أنه على الرغم من  .19

العديد من األنشطة لدعم قطاع خدمات وتستمر. مضي على قدم وساقفي نيبال ي ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
على أساس االتفاقات ا مستدامالقانون  اذتدريب الفنيين والموظفين المكلفين بإنفسيكون التبريد لتنفيذھا كما ھو مخطط لھا. و

وسيتم  التي جرى تأخيرھاتنفيذ أنشطة المساعدة التقنية  بدأالمبرمة مع االتحادات الصناعية التي ستساعد في تقديم التدريب. و
المواد  م مناستھالك حقيقة أنوبالنظر إلى األنشطة الجارية؛ و. 2016بحلول منتصف عام  منھا االنتھاء

                                                 
إلى المبردات السامة أو القابلة  ھيدروكلوروفلوروكربونتعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم ال إجراء أن تدرج الشرائح، والمشروعات، واألنشطة التي اقترحت  2

، تشير اللجنة التنفيذية أنه إذا كان بلد ما يشارك في التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالشتعال في الموافقة على خطط
  ر المرتبطة بھا.إلى المبردات السامة أو القابلة لالشتعال وتقديم الصيانة المرتبطة بھا، فإنه يفعل ذلك على أساس أنه يتحمل المسؤوليات وكافة المخاط ھيدروكلوروفلوروكربونال

استخدمت مواد قابلة لالشتعال في المعدات المصممة أصال لمواد ، المضي قدما في عمليات التعديل التحديثي التي 72/17إذا كان بمقدور دولة ما أن تقرر، بعد األخذ في االعتبار القرار   3
  غير قابلة لالشتعال، فإنه ينبغي أن ال يتم القيام بذلك إال وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.
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في المائة دون  25 ، ھي نسبة)ا من المواد المستنفذة لألوزونطن 0.83( 2014المبلغ عنھا في عام  كلوروفلوروكربونيةالھيدرو
الترخيص التشغيلي ونظام وأنه وضع نظام  ؛في البالد ا من المواد المستنفذة لألوزونطن 1.10 البالغاالستھالك األساسي 

 ؛في المائة) 43(البالغ صرف الومستوى  ،التقدم المحرز خالل الشريحة األولى لقطاع الخدمات ؛ ونظرا لمستوىالحصص
  الموافقة على التمويل للشريحة الثانية.بتوصي األمانة 

  التوصيات

ة األولى . توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي المعني بتنفيذ الشريحة األولى من المرحل20
في نيبال؛ وتوصي اللجنة كذلك بالموافقة الشاملة للشريحة الثانبة من  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

، عند مستويات التمويل المبيّنة 2019- 2016المرحلة األولى من الخطة الخاصة بنيبال، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لألعوام  
التعديل التحديثي وما يرتبط به من خدمات  في قررت المضي قدما قد على أن يكون مفھوما أنه إذا كانت نيبال، في الجدول أدناه

التبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لمواد غير قابلة لالشتعال،  معدات القابلة لالشتعال فيالسامة و إلى المبرداتبالنسبة 
  فقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة:فقط و ،سؤوليات والمخاطر المرتبطة بھاعلى افتراض أن جميع الم فقط فعل ذلكت افإنھ

تمويل المشروع (دوالر تكلفة الدعم (دوالر أمريكي الوكالة المنفذة
 أمريكي)

 عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  50,040 6,552 اليونيب
  الثانية (المرحلة األولى، الشريحة

 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  33,600 3,024 اليوئنديبي
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية

  

                                                                       ----------  


