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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 سري النكا

   (أوال) عنوان المشروع
 الوكالة

 
  االجتماع الموافق فيه على المشروع

  
  تدابير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى)

، يونيب(الوكالة الرئيسة)يوئنديبى
  

 
 والستون الرابع

  

  
  2020في المائة بحلول  35

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 10.31  2015السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  
 2015السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنانالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (أحدث  (ثالثا)

عامل  مذيبات التبريدحريقالمكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 تجھيز

استخدام 
 المختبرات

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
    123 -ھيدروكلوروفلوروكربون
124-ھيدروكلوروفلوروكربون           

    ب141 -ھيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليوالت 141 -كربونھيدروكلوروفلورو

 سابقة الخلط المستوردة
 1.03       1.03 

    ب142 -ھيدروكلوروفلوروكربون
22 -ھيدروكلوروفلوروكربون      10.3    10.3 
225 -ھيدروكلوروفلوروكربون           

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(رابعا) بيانات االستھالك (

 14.1 جمالي التخفيضات المستدامة:إلنقطة البداية  13.9 : 2010 - 2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 9.14  المتبقي: 4.76  المعتمد بالفعل:
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال
طنان من إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أ يونيب

 قدرات استنفاد األوزون)
0.6    0.2 0.7 

 113,000 28,137    84,863 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من  يوئنديبيي
 قدرات استنفاد األوزون)

0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 

 170,781 33,433 0 0 0 137,348 التمويل (دوالر أمريكي)
  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ا) بيانات المشروع (سادس

حدود االستھالك بمقتضي بروتوكول 
 مونتريال

ال  ال يوجد
 يوجد

ال 
 يوجد

 ال يوجد 9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.9 13.9

(أطنان االستھالك األقصي المسموح به 
 من قدرات استنفاد األوزون)

ال يوجد

 

ال 
 يوجد

ال 
 يوجد

 ال يوجد 9.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.9 13.9

 

التمويل 
الموافق عليه 

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

180,000 0 0 60,000 0 0 127,766 0 0 0 31,100 398,866 

تكاليف 
 الدعم

13,500 0 0 4,500 0 0 9,582 0 0 0 2,333 29,915 

تكاليف  يونيب
 المشروع

125,000 0 0 24,000 0 0 75,100 0 0 0 24,900 249,000 

تكاليف 
 الدعم

16,250 0 0 3,120 0 0 9,763 0 0 0 3,237 32,370 

األموال التى وافقت عليھا 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

305,000 0 0 84,000 0 0 0.0 0 0 0 0 389,000 

تكاليف 
 عمالد

29,750 0 0 7,620 0 0 0.0 0 0 0 0 37,370 

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة في ھذا االجتماع 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 202,866 0 0 0 0 202,866 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 19,345 0 0 0 0 19,345 

  
  موافقة شمولية  :توصية األمانة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/49 
 
 

3 
 

  
 وصف المشروع

، بوصفه الوكالة المنفذة االنمائي (يوئنديبي)األمم المتحدة  برنامج، قدم سري النكاالنيابة عن حكومة ب .1
خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من من  الشريحة الثالثة طلبا لتمويل ،السادس والسبعينالرئيسة، إلى االجتماع 

دوالر  127 766تتألـف من مبلـغ ، ـاأمريكي ادوالر 222 211غ ـة تبلـة إجماليـالھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلف
دوالر أمريكى، زائدا  75 100لليوئنديبي ومبلغ  اأمريكي ادوالر 9 582تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائدأمريكي، 

شريحة الثانية دوالرا أمريكيا لليونيب. ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ ال 9 763تكاليف دعم الوكالة البالغة 
إلى عام  2016وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتقرير تحقق بشأن استھالك 

2019. 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھالك 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

طن من قدرات  10.31يبلغ  واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمأبلغت حكومة سري النكا عن استھالك من   .2
المواد في المائة أقل من خط أساس  26، والذي يبلغ حوالى 7بناء على المادة  2015استنفاد األوزون في عام  
في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1لألمتثال. ويبين الجدول  الھيدروكلوروفلوروكربونية

2011-2015. 

  )2015-2011للفترة  7في سري النكا (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
باألطنان المترية

 218.4 187.45 211.22 227.37 298.35 22271.18-ھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0  2.09 0.4 123 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 16.8  11.21 7.74 14.61 12.87 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 235.2 187.45 224.52 235.51 312.96 284.05 المجموع (طن مترى)

 ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة*141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 

5.09 16.88 11.33 21.68 9.41  

نان من قدرات استنفاد األوزونأط
 12.01 10.31 11.62 12.50 16.41 2214.91-ھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 0.0 0.04 0.01 123 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 1.85 0.0 1.23 0.85 1.61 1.42 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 13.90 10.31 12.89 13.37 18.02 16.33المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  1.03 2.38 1.25 1.86 0.56ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة*141-ھيدروكلوروفلوروكربون

  * بيانات البرنامج القطرى

ب 141-ھيدروكلوروفلوروكربون. وتوقف استخدام ال2013إن االستھالك في سري النكا ينخفض منذ عام   .3
  . 2014ييف الھواء وصناعة الرغاوى في عام السائب للرحض خالل خدمة التبريد وتك

  
  تقرير التحقق

  
المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام الترخيص والحصص للواردات والصادرات من   4

 10.31كان  2015وأن مجموع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
األوزون. واستنتج التحقق أنه يمكن لنظام الترخيص وحصص الواردات والصادرات أن طن من قدرات استنفاد 
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يراقب كميات الواردات القانونية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويشمل التقرير توصيات لتحسين تشغيله، 
 وكربونية.بما في ذلك الرقابة على الواردات من المعدات المحتوية على المواد الھيدروكلوروفلور

 
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

ھيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ أبلغت حكومة سري النكا عن بيانات استھالك قطاع ال  .5
 .7البرنامج القطري الذي يتمشي مع البيانات المبلغ عنھا عمال بالمادة 

  

  لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزاالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  اإلطار القانوني

نفذت الحكومة، من خالل الوحدة الوطنية لألوزون، تدابير ناظمة عديدة بما في ذلك الواردات والصادرات   .6
. وتم حظر الواردات 2013يناير/كانون الثانى  1المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمخلوطات منھا إبتداء من  من
يناير/كانون  1السائب والموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة منذ  ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال من

. ويجرى صياغة بيان جديد برسوم عالية على الواردات من المعدات الجديدة المحتوية على المواد 2015الثانى 
تخدم بدائل من غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ورسوم منخفضة على الواردات التى تس

 .2016الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومن المتوقع أن يكون ھذا البيان قيد التنفيذ قبل نھاية عام 
 
خالل تنفيذ الشريحة الثانية، تم إيالء األولوية لتدريب موظفى الجمارك على النظام المنسق لوصف وترقيم   .7

 موظف جمارك. 124تم االنتھاء من ثالث حلقات تدريبية حيث تم تدريب لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والبنود ل
  

  قطاع التصنيع
  

 الرغاوى
  
النكا تمويل تحول شركة واحدة  يخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسرشملت   .8
)Regnis Lanka PLCالعزل في ب من أجل 141-ھيدروكلوروفلوروكربون) تنتج رغاوى جاسئة باستخدام ال

طن مترى  4.1نتج عنه إزالة  2014المبردات إلى سيكلوبنتان. وإنتھت الشركة من تحولھا في ديسمبر/كانون األول 
ب. وباالضافة إلى ذلك، أزالت أيضا 141- ھيدروكلوروفلوروكربونالطن من قدرات استنفاد األوزون) من  0.45(

ب في إنتاج ألواح عزل وبالطات األسطح 141- نھيدروكلوروفلوروكربوالشركة أخرى غير مؤھلة تستخدم 
. ونتيجة 2015استخدام ھذه المادة بواسطة التحول إلى سيكلوبنتان على نفقتھا إبتداء من ديسمبر/كانون األول 

ب الموجود في البوليوالت سابقة 141-ھيدروكلوروفلوروكربونالعمليات التحول ھذه، أزال البلد بالكامل استخدام 
 الخلط المستوردة.

  
 تجميع معدات تكييف الھواء

  

شملت المرحلة األولى تقديم المساعدة التقنية ألربع شركات لتجميع أجھزة تكييف الھواء المنزلية باستخدام   .9
ضته الحكومة على استيراد المعدات المستعملة أو أجزاء معاد تجھيزھا مستوردة. ومع ذلك، وبسبب الحظر الذي فر

، توقفت ھذه الشركات عن عمليات تجميع مثل ھذه المعدات وتحولت 2012يولية/تموز  1المعاد تجھيزھا إبتداء من 
  .2013أعمالھا إلى استيراد معدات جديدة. وتم التأكد من ھذا من خالل الزيارات التى تمت في عام 
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دوالر أمريكي  49 000 إلى أن الحكومة قد مارست المرونة في االتفاق بإعادة برمجة مبلغ أشار اليوئنديبي   .10
المخصص لھذا المكون من أجل حلقات عمل تقنية لقطاع التبريد وتكييف الھواء والتركيز على تشجيع تكنولوجيات 

، مستھدفة 2014وأوائل  2013 ذات إمكانية احترار عالمى منخفضة. وأشار التقرير إلى انتھاء حلقتي عمل في عام
بدائل في معدات التبريد وتكييف ب في الخدمة وتشجيع استخدام 141- ھيدروكلوروفلوروكربوناستبدال استخدام ال

مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية كبيرة أطنان التى تتطلب  5الھواء الكبيرة مثل مبردات المبانى بقدرة أكثر من 
  ة حياتھا.للخدمة والصيانة خالل طوال فتر

  قطاع خدمة التبريد

  تشمل األنشطة الرئيسة المنفذة:  .11

برنامج تدريب المدربين بما في ذلك توفير أربع مجموعات من معدات التدريب (أى، معدات استرداد   (أ) 
  متدربا؛ 27ومحددات قياس ومشابك ومضخات تفريغ وما إلى ذلك)، نتج عنه تدريب 

  تقنيى؛ 500الخدمة الجيدة حيث تم تدريب  حلقة تدريب عن ممارسات 11  (ب) 

ب من أجل الرحض (أي، ھكسان مع نيتروجين جاف 141-يدروكلوروفلوروكربونللھاستخدام بديل   (ج) 
  وكحول لتنظيف األجزاء اإللكترونية)؛

كيلوجرام  72رصد مراكز االستخالص القائمة والتى أبلغت عن استخالص وإعادة استخدام حوالى   (د) 
  ؛22-دروكلوروفلوروكربونھيالمن 

مخطط حافز الستبدال معدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   ) ھ(
وسينتج عنه احالل معدات ببدائل ذات امكانية احترار عالمى  2016الذي سيتواصل طوال عام 
  منخفضة لمستفيدين مختارين؛

يصال الوعى البيئي بشأن تكنولوجيا خطة إدارة إزالة المواد (و) أنشطة الوعى ومعلومات عن ا
الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك مؤتمر لمستوردى معدات التبريد وتكييف الھواء وقطاع 

  الخدمة.

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده

ستراتيجيات تواصل الوحدة الوطنية لألوزون دورھا كوحدة شاملة مسؤولة عن أنشطة التخطيط ووضع اال  12
لكل مكون فرعى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ التنسيق عن كثب مع الصناعة 
والمؤسسات التقنية والمعاھد الحكومية لفرض القانون في تنفيذ األنشطة الفرعية؛ إنشاء قاعدة بيانات وصيانتھا 

  لموردى ومستعملى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  ستوى صرف األموالم

دوالر أمريكي   389 000دوالرا أمريكيا مـن مبلـغ   312 250، تـم صرف مبلـغ 2016حتى مارس/آذار   .13
دوالرا أمريكيا لليونيب). وسوف   140 535دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و  171 715تمت الموافقة عليه حتى االن (

  ).2(الجدول  2016ي عام دوالرا أمريكيا ف 76 750يصرف الرصيد البالغ 
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النكا (دوالر  يالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسر: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  أمريكي)

 المجموع الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
الموافق 
عليھا

الموافق  المنصرفة
عليھا

عليه الموافق المنصرفة  المنصرف 

 171,715 180,000149,83660,00021,879240,000 يوئنديبي
 140,535 125,000125,00024,00015,535149,000 يونيب

 312,250 305,000274,83684,00037,414389,000 المجموع
       80.3  44.5  90.1 معدل الصرف (%)

  

  ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  سيجرى تنفيذ األنشطة الرئيسة التالية:   .14

موظفا اضافيا وتوفير مجمـوعتين مـن المـحددات (يونيـب)  80تدريب موظفى الجمارك لعدد   (أ)
   دوالر أمريكي)؛ 40 000(

الص القائمة كجزء من المساعدة أجھزة تحليل لسوائل التبريد جديدة لدعم مراكز االستخ 10توفير   (ب)
  دوالر أمريكي)؛ 50 000التقنية للترويج الستخالص سوائل التبريد ورصد تشغيلھا (يوئنديبي) (

حلقتا عمل بشأن برنامج احالل المعدات وتحديد المستفيدين من استبدال المعدات القائمة على   (ج)
عالمى منخفضة للمستعملين لمعدات ببدائل ذات امكانية احترار  22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

في االستخدامات الكبيرة للتبريد وتكييف الھواء  22-ھيدروكلوروفلوروكربونالتبريد قائمة على 
  دوالر أمريكي)؛ 50 000نديبي) (ئ(يو

تقنيا  240حلقة تدريب على ممارسات التبريد الجيدة لروابط الصناعة وقطاع الخدمة لتدريب  12  (د)
  دوالر أمريكي )؛ 20 000(يونيب) (

أنشطة زيادة الوعى تستھدف المستعملين النھائيين لشراء أجھزة تبريد وتكييف ھواء منزلية خالية   (ھـ)
دوالر  15 100امكانية احترار عالمى منخفضة (يونيب) (من مواد استنفاد األوزون وذات 

  أمريكي)؛؛

 يا).    دوالرا أمريك 27 766نديبي) (ئإدارة المشروع ورصده (يو  (و)
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  تعليقـات األمانة وتوصيتـھا
  

  التعليقات

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  اإلطار القانونى

عند مقدار  2016المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام أصدرت حكومة سري النكا حصص استيراد   .15
  من قدرات استنفاد األوزون.  طن 11.28

  قطاع التصنيع

تحققت األمانة عن استخدام األموال المخصصة للمساعدة التقنية لشركات التجميع، وكيف أن حلقتى العمل  .16
المستخدم من قبل  22-ھيدروكلوروفلوروكربونالالمنتھيتين قد ساھمتا في اإلزالة في ھذا القطاع، مالحظة أن 

مت إزالته عندما توقفت عن عمليات التجميع. وتم توضيح أن من خالل حلقات العمل ھذه شركات التجميع قد ت
الذي  22- ھيدروكلوروفلوروكربونالتمكنت الوحدة الوطنية لألوزون من تعزيز إعتماد تكنولوجيات بديلة خالية من 

معدات الكبيرة للتبريد وتكييف يستخدم في البلد وھو اآلن التكنولوجيا المختارة من قبل الشركات لتركيب وخدمة ال
الھواء. وباالضافة إلى ذلك، أتاحت حلقتا العمل فرصا لتقاسم المعلومات بشأن البدائل األخرى ذات امكانية احترار 

نديبي على أن البدائل ذات امكانية ئعالمى منخفضة للمستعملين، وشجعتھم على احالل معداتھم الحالية. وأكد اليو
النكا، ومن المتوقع أن تساعد ھذه األنشطة في  ية مازالت في مراحل أولية لالعتماد في سراحترار عالمى منخفض

 اعتماد البدائل الجديدة على نحو أسرع في المستقبل.

  قطاع خدمة التبريد

استجابة لسؤال يتعلق بتغير المنھج من مخطط حافز إلعادة تھيئة اقترح مبكرا وھو مصمم اآلن كمخطط   .17
يبي، أوضح اليوئنديبي أن المخطط المبكر كان القصد منه بيان خيارات إعادة التھيئة ونشر المعلومات استبدال تجر

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصديقة للمناخ (أي، تكييف ھواء باستخدام عن بدائل خالية من 
داد واالستخالص. وسوف وبروبين) تحت األوضاع المحلية وتكاملھا مع برنامج االستر 32- ھيدروفلوروكربون

وبالتالى  22-ھيدروكلوروفلوروكربوناليوفر مخطط اإلحالل الجديد حافزا الستبدال المعدات الراھنة القائمة على 
  الحد من الطلب. وإنتھت الوحدة الوطنية لألوزون من معايير المشاركة في البرنامج الحافز وتحديد المستفيدين.

  االستنتاج

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن لديھا أن سري النكا تواصل امتثالھا ألھداف استھالك  الحظت األمانة     18
نظام ترخيص وحصص فعال، وتواصل التقدم في تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في المرحلة األولى. ونتج عن 

في البلد وبدأ تنفيذ حظر  ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونالاالنتھاء من المشروع االستثماري الممول إزالة جميع 
ب السائب وفي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة منذ يناير/كانون الثانى 141- ھيدروكلوروفلوروكربونالاستيراد 

2015.  

  التوصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من   19
النكا، وتوصي أيضا بالموافقة  يخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسرمن  المرحلة األولى
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 يالشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسر
 وارد في الجدول أدناه:، عند مستوى التمويل ال2019-2016النكا، وخطة تنفيذ الشريحة خالل الفترة 

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
(المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

766 127582 9  يوئنديبي 

كلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو(ب)
(المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

100 75763 9  يونيب 
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