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 بابوا غينيا الجديدة مقترح مشروع:
  

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

  اإلزالة

 ألمانيا  )الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة   •
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  مشروعات متعددة السنوات –لمشروع ورقة تقييم ا
  بابوا غينيا الجديدة

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوالا(

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى)

  2025كاملة بحلول عام   الثالث والستون  رئيسية)ال( ألمانيا

 
(المجموعة األولى من  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  المرفق جيم)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.32  2015السنة: 

 
  2015  السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

والساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

المذي  التبريد
  بات

عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.00.0     123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.00.0     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.00.0   -الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.00.0   -الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.32    0.02.3     22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 3.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 3.3  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0  المتبقي: 3.4  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(

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

0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 

 486,330 149,812 0 0 0 336,518  التمويل (دوالر أمريكي)
 

201 2013 2011  المشروع) بيانات سادسا(
4 

201
5 

2016 2017-
2019 

2020 2021
-

2024 

  المجموع 2025

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال

 غير متاحة 1.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.4 3.4 غير متاحة

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 0.0 0.9 1.4 2.3 2.6 2.9 3.1 3.2 غير متاح

التمويل 
الموافق 

 عليه
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف  ألمانيا
 المشروع

350,000 340,000 0 0 301,000  134,000 0.0 125,00
0 

1,250,000 

 147,500 14,750 0.0 15,812  35,518 0 0 40,120 41,300  تكاليف الدعم

األموال التي 
اللجنة  وافقت عليھا

(دوالر التنفيذية 
 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

350,000 340,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690,000 

 81,420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 40,120 41,300  تكاليف الدعم

مجموع األموال 
المطلوب الموافقة 

عليھا في ھذا 
(دوالر  االجتماع
 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 301,000 0 0 0 0 301,000 

 35,518 0 0 0 0 35,518 0 0 0 0  الدعمتكاليف 

 
  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

، إلى االجتماع ةالوكالة المنفذة المعينبوصفھا حكومة ألمانيا قدمت نيابة عن حكومة بابوا غينيا الجديدة، بال -1
 1طلبا للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، السابع والسبعين

 اتقرير الطلب. ويشمل دوالرا أمريكيا 35 518زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ، دوالر أمريكي 301  000 مبلغب
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ  منتقرير التحقق وعن تنفيذ الشريحة الثانية،  امرحلي

 .2020- 2017للفترة الشريحة 

 تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

قدرات استنفاد األوزون من المواد من طن  2.32 قدره استھالكعن حكومة بابوا غينيا الجديدة  أبلغت -2
 2015-2011 للفترة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يردو. 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 .1في الجدول 

  )7بيانات المادة  ،2015-2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بابوا غينيا الجديدة ( - 1الجدول 
 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 22- لھيدروكلوروفلوروكربونا

 60 42.2 52.2 54.95 55.71 30.81 طن متري
 3.3 2.32 2.87 3.02 3.06 1.69 طن من قدرات استنفاد األوزون

  

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون من أساسااستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد  ويتألف -3
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بابوا غينيا الجديدة يتناقص منذ وأخذ فقط في قطاع الخدمة.  المستخدم

أنشطة في قطاع خدمة التبريد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتنفيذ تنفيذ نتيجة  2013عام 
 االستيراد/التصدير من قبل الحكومة.على نظام حصص 

 تقرير التحقق

من لواردات والصادرات على االتراخيص والحصص إلصدار  االتحقق أن الحكومة تنفذ نظامأكد تقرير  -4
 من طن 2.32 البالغ 2015المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

ق المبرم بين حكومة بابوا غينيا ألھداف المحددة في االتفاللبروتوكول مونتريال و يمتثلقدرات استنفاد األوزون 
 الجديدة واللجنة التنفيذية.

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

بموجب استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن حكومة بابوا غينيا الجديدة بيانات  أبلغت -5
من بروتوكول  7المادة  تسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب، وھي ت2015البرنامج القطري لعام  تنفيذتقرير 

 مونتريال.

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 يتعزيز المؤسسالاإلطار القانوني و

حظر على استيراد المعدات  إلدراجاألوزون الئحتھا الحالية الخاصة ب بتعديلحكومة بابوا غينيا الجديدة  تقوم -6
في المواد الھيدروفلوروكربونية ) وإدراج 2017 عام على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (بحلول منتصف قائمةال

). وسيتم نشر الالئحة المنقحة في الجريدة الرسمية بعد 2018 عام بداية بحلول( في البلدخيص االترإصدار نظام 
 الموافقة عليھا.

                                                 
  من ھيئة الحفظ وحماية البيئة في بابوا غينيا الجديدة إلى األمانة. 2016سبتمبر/أيلول  30وفقا للرسالة الموجھة في  1
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وتنفيذ  العتمادالحكومة إلى وضع إطار قانوني  HC-600a التي تستخدمأجھزة التبريد المنزلية  ودفع تدفق -7
القابلة لالشتعال/السامة لجميع  غازات التبريداستخدام الخاصة بلممارسات والمعايير لومدونات  ،وتطبيق اللوائح

موظفي  من ينتم تدريب اثنين وستو. جاريةھذه العملية وال تزال . غازات التبريدالمعدات التي قد تستخدم تلك 
 إنفاذ اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون. علىنفاذ اإلالجمارك و

، والتوعية، والتنسيق مع اإلبالغمثل جمع البيانات وي تعزيز المؤسسالاألنشطة المتعلقة ب وال يزال يتم تنفيذ -8
 في بابوا غينيا الجديدة. أصحاب المصلحةمختلف 

 قطاع خدمة التبريد

على  يعھاوتوز األغراض مجموعات متعددة 10و أسطوانة استرداد 40و، استرداد اتشر وحدتم شراء ع -9
، القائمة على الھيدروكربوناتالھواء  أجھزة تكييفو البرادات، مثلمعدات (قدمت و ؛التبريد وتكييف الھواءتقنيي 

 مراكز التدريبإلى  )تفريغ، ومضخة استردادوحدة وتسرب، وأجھزة الكشف عن ال، األغراض مجموعات متعددةالو
تحديث  تقنيا على ممارسات التبريد الجيدة؛ وتم 52تم تدريب و؛ للتدريب على غازات التبريد الھيدروكربونية

تم تدريب و ة لغازات التبريد الھيدروكربونيةاآلمن المناولةعلى  اتم تدريب خمسة عشر مدربوتدريبي. المنھج الدليل/ال
، وبدائل المواد للمواد الھيدروكربونية ةاآلمن المناولةألمانيا على  ثالثة مدربين إضافيين في
 الطبيعية. غازات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربونية، و

 والتواصل التوعية

، وتحويل المواد الھيدروفلوروكربونيةثالث حلقات عمل ألصحاب المصلحة لتقديم معلومات عن نظمت   -10
والمواد الھيدروفلوروكربونية إلى تكنولوجيات مراعية  وكلوروفلوروكربونيةالھيدر القائمة على المواد المعدات

مواد إعالمية لصناعة  ووزعت ؛مشاركا 90 بحضورذات الصلة،  يةمتطلبات الجمركالواللوائح و لألوزون والمناخ،
ات في ملصقلا، مسابقات تصميم مثالوأجريت احتفاالت يوم األوزون ( ؛التبريد وتكييف الھواء ومكتب الجمارك

جديدة للمواد المستنفدة البدائل الخيص المواد المستنفدة لألوزون، واترإصدار لمدارس؛ ومعلومات عن نظام ا
 لألوزون).

 مشروعالرصد ووحدة تنفيذ 

عن تنسيق وتنفيذ أنشطة  ةمسؤولھي الحماية البيئة الحفظ ولھيئة التابعة وحدة األوزون الوطنية  ال تزال -11
موظفا في وحدة األوزون الوطنية  ستُعين، 2017في عام والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. إدارة إزالة  خطة

وحدة األوزون الوطنية  موظفتنفيذھا ودعم  المقررالمشروع سيكون مسؤوال عن أنشطة الرصد  تنفيذ ورصدوحدة 
 عند االقتضاء.

 مستوى صرف األموال

تم  حتى اآلن، موافق عليه دوالر أمريكي 690 000 من أصل مبلغ ،2016 /أيلولسبتمبر حسب الوضع في -12
بحلول عام  دوالر أمريكيا 256 466البالغ ). وسيتم صرف الرصيد 2(الجدول دوالرا أمريكيا  433 534صرف 
2017. 

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة لالتقرير المالي  -2الجدول 
  دوالر أمريكي) 690 000(

المجموع الموافق عليه (بالدوالر  الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
 األمريكي)

 المنصرف الموافق عليه المنصرفالموافق عليهالمنصرفالموافق عليه
 433,534 690,000 83,534 340,000 350,000 350,000 ألمانيا

 %62.8 %24.6 %100 (%) معدل الصرف
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 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 سيتم تنفيذ األنشطة التالية: -13

المواد المستنفدة لألوزون،  لوائحإنفاذ  بشأنالجمارك  من موظفي 50 لعدددورتان تدريبيتان   (أ) 
القابلة لالشتعال  غازات التبريداستخدام الخاصة بتوجيھية المبادئ المعايير وال واالنتھاء من إعداد

 ؛دوالر أمريكي) 11 000(في المعدات 

خالل ممارسات الخدمة؛  بشأن استرداد غازات التبريدمن التقنيين  100 لعددثالث دورات تدريبية   (ب)
نظرية على ؛ ودورة عن للحد من تسرب غازات التبريد اللحاميب عملي على تقنيات تدرو

غازات التبريد القابلة لالشتعال واستخدامھا في ل ةاآلمن؛ والمناولة لحامالخالية من الالتكنولوجيا 
 ؛دوالر أمريكي) 15 500(المعدات 

 HC-290تشجيع استخدام ل) 2019 امع (في ينالنھائي ينافز للمستخدموحلتقديم المشروع تجريبي   (ج)
ثاني  مشروع تجريبي آخر للتدليل على استخدامو ؛تكييف الھواء في بورت مورسبيفي أجھزة 

في نظم الغرف الباردة لقطاعي  HC-290في قطاع التبريد التجاري واستخدام أكسيد الكربون 
 ؛دوالر أمريكي) 134 500(مصايد األسماك وتجھيز األغذية 

 R-290الھواء القائمة على الستيراد وتركيب وحدات تكييف  ينالنھائي ينلمستخدملافز وج حبرنام  (د)
 إلىعلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة المعدات  تھيئةنجاح تحويل/إعادة  للتدليل على

 إمكانية االحترار العالمي (بتمويل من الشريحة الثانية)؛ ةغازات تبريد منخفض

خطة إدارة  بشأنمشارك  100 تضمانصحاب المصلحة ألعمل  حلقتيأنشطة التوعية بما في ذلك   (ھ)
 ؛دوالر أمريكي) 12  000(مواد التوعية  إعدادإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

خطة إدارة إزالة المواد  التقييم واإلبالغ عن تنفيذ جميع أنشطةو التقديرالتنسيق و  (و)
 دوالر أمريكي)؛ 58 000( فلوروكربونيةالھيدروكلورو

واإلبالغ عنھا؛  ھابما في ذلك جمع بيانات االستھالك وتحليل يتعزيز المؤسسالاألنشطة المتعلقة ب  (ز)
وكذلك االحتياجات  بوحدة األوزون الوطنيةمتعلقة جارية وسوف تشمل ھذه الميزانية أيضا تكاليف 

دوالر  70 000( ألوزون وأنشطة التوعية األخرىيوم ابحتفاالت االمن المعدات المكتبية و
 أمريكي).

 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 قانونيالطار اإل

 2017أصدرت حكومة بابوا غينيا الجديدة بالفعل حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  -14
 مع اللجنة التنفيذية.المبرم  ھااتفاققدرات استنفاد األوزون، وھو ما يتسق مع من طن  2.26وقدرھا 

 قطاع خدمة التبريد

من خالل التعاون مع المؤسسات  ةمستدامستكون حكومة ألمانيا أن األنشطة التدريبية لتقنيي الخدمة ت أكد -15
جري يي ذالحكومة ال عتمد لدىمالالمعھد وھي بورت مورسبي، الكلية التقنية لعلى وجه الخصوص واألكاديمية، 
 الكلية التقنية ألستراليا( تين أخريينكليلالتبريد وتكييف الھواء. كما سيتم توفير معدات التدريب بشأن ريبية دورات تد

 التبريد.بشأن لممارسات الجيدة في برامج التدريب الترويج لوالمحيط الھادئ والمعھد التقني دون بوسكو) من أجل 
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نجاح تحويل/إعادة حاالت  ذي يھدف إلى التدليل علىال ينالنھائي ينلمستخدماافز وأدرج تنفيذ برنامج حو -16
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من الشريحة الثانية. التبريد وتكييف الھواء القائمة معدات  تھيئة

من المواد  ھذا البرنامجه لالنظر فيالذي تم  األصليالبديل  بالنظر إلى أنأنه إلى وأشارت حكومة ألمانيا 
حيث من  2017عام حتى تأجيل القد تم فالكربون في البلد،  حياديةمع سياسة  التي ال يتسق الھيدروفلوروكربونية

إلى أن حكومة بابوا  ت. كما أشارالھيدروكربونات قد وضعتاستخدام المتعلقة باعتبارات السالمة تكون المتوقع أن 
ضمان بن تماما املتزمھما ، وإعادة التھيئةاللجنة التنفيذية بشأن  2راراتغينيا الجديدة وجمعية التبريد على علم بق

 تمت إعادة التھيئة وخالل تنفيذھا.جميع اعتبارات السالمة في االعتبار إذا  وضع

 الخالصة

كان والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بابوا غينيا الجديدة. إدارة إزالة  تنفيذ خطةيتقدم العمل في  -17
يدل على  ممافي المائة،  30بنسبة  خط األساس من أقل 2015ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام استھال

األنشطة في قطاع الخدمة مستدامة من خالل  وستكونالحكومة.  التي التزمت بھا للتخفيض المعجلاالمتثال للجداول 
استيراد  حظرمعية التبريد. ومن المتوقع أيضا مع المؤسسات األكاديمية وبمشاركة ج ت تنميتھاالقدرات التي تم

 .2017المعدات التي تستخدم أو تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول منتصف عام 

 توصيةال

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من تحيط أن بتوصي أمانة الصندوق  -18
بموافقة  كذلكالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة؛ وتوصي 

للفترة نفيذ الشريحة المقابلة الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من الخطة لبابوا غينيا الجديدة، وخطة ت شمولية على
بابوا غينيا الجديدة  قررتأنه إذا  أساس الفھمفي الجدول أدناه، على  ةمبينالمستويات التمويل  على 2017-2020

قابلة لالشتعال وسامة في معدات التبريد وتكييف بھا إلى غازات تبريد المرتبطة  ةوالخدم بإعادة التھيئةالمضي قدما 
جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة متحملة لفعل ذلك تس اصال للمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھمصممة أالالھواء 

  :فقط بھا، ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة
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