
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيد بروتوكول مونتريال
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيدية بعد صدورھا.

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/37 

6 June 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنـة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
   السبعونو التاسعاالجتمـــاع 

  2017 تموز/ يوليه 7 – 3،  بانكوك
 
  

 مقترح مشروع: ناميبيا

  
  مانة بشأن مقترح المشروع التالي:األ ةتعليقات وتوصي من ھذه الوثيقة تتألف

  
  اإلزالة

  
   الشريحة الثالثة)إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة   •

  
  ألمانيا

      
  

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/37 
 

2 
 

 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ناميبيا

االجتماع الذي تمت فيه  الوكالة (أوال) عنوان المشروع
 الموافقة

 تدابير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2025كلھا بحلول  الثالث والستون ألمانيا (الرئيسة)  

  
(المرفق جيم  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  المجموعة األولى)
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 3.76  2016السنة: 

  
 2016السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنانالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (أحدث  (ثالثا)

أيروسو الكيميائية المادة
ل

رغاو
ي

 مكافحة
حريقال

عامل مذيبات التبريد
تجھيز

استخدام 
المختبرا

مجموع استھالك 
القطاع

  الخدمةالتصنيع 
 -ھيدروكلوروفلوروكربون

22
 3.76   3.76 

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

 8.40 جمالي التخفيضات المستدامة:إلنقطة البداية 8.40 : 2010 - 2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 0  المتبقي:8.40  المعتمد بالفعل:

 
  

  المجموع 2017 (خامسا) خطة األعمال
 2.5 2.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) ألمانيا

302 700  302 700 التمويل (دوالر أمريكي)  
  

(سادسا) بيانات 
 المشروع

2011 2012 2013 2014201520162017 2018 2019 2020-
2024 

 المجموع 2025

حدود االستھالك وفقا لبروتوكول 
 مونتريال 

 غيرمتاح 2.73 5.46 7.56 8.408.407.567.567.567.56 غيرمتاح غيرمتاح

الحد األقصى لالستھالك 
المسموح به (أطنان من قدرات 

 استنفاد األوزون)

 غيرمتاح 0.21 0.77 0.77 7.226.645.884.242.971.68 8.4 8.87

التمويل 
الموافق 

 عليه

(دوالر 
أمريكي

ألمان
 يا

تكاليف 
المشروع

300,000 0 240,000000270,0000.0 0.0 0.0 90,000 900,000 

تكاليف 
 الدعم

36,333 0 29,06700032,7000.0 0.0 0.0 10,900 109,000 

األموال التى 
وافقت عليھا 

التنفيذية  اللجنة
 (دوالر أمريكي)

 

تكاليف 
المشروع

300,000 0 240,00000000.0 0.0 0.0 0.0 540,000 

تكاليف 
 الدعم

36,333 0 29,06700000.0 0.0 0.0 0.0 65,400 

األموال مجموع 
المطلوبة للموافقة 
في ھذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

 

تكاليف 
المشروع

0 0 0000270,0000 0 0 0 270,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 000032,7000 0 0 0 32,700 

  
  الموافقة الشمولية  توصية األمانة
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 وصف المشروع

 
التاسع الوكالة المنفذة الرئيسة، إلى االجتماع  ابوصفھ ،ألمانيا ت حكومة، قدمناميبيابالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من من  الشريحة الثالثة طلبا لتمويل ،والسبعين
ويشمل  1.دوالر أمريكي 32 700تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد دوالر أمريكي 270 000غ ـة تبلـة إجماليـبتكلف

وخطة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير تحقق عن استھالك 
 . 2025إلى عام  2017تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھالك 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  3.76يبلغ عن استھالك  ناميبياأبلغت حكومة   .2
في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1. ويبين الجدول 2016في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2012-2016. 

  )2016-2012للفترة  7(بيانات المادة   ناميبيافي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

   أطنان مترية

22 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 86.53 126.00 64.60 
96.40 

68.38 147.4 

 2.4 0.00 0.55 0.75 0.80 0.00ب 141 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 أطنان مترية)المجموع (
 

86.53 126.80 65.35 
96.95 

68.38 149.8 

        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

22 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 
4.76 6.93 3.55 5.30 

3.76 8.1 

 0.3 0.00 0.06 0.09 0.09 0.00ب 141 -ھيدروكلوروفلوروكربون

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون)( المجموع
 

4.76 7.02 3.64 5.36 3.76 
8.4 

  
في  11في المائة أقل من خط األساس و 55 2016في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونكانت نسبة استھالك   .3

  .  2016المائة أقل من الحد األقصي لالستھالك المسموح به في االتفاق مع اللجنة التنفيذية لعام 
  
لكميات ھائلة تم استيرادھا؛  2013إلى التخزين في عام  2014ويرجع االنخفاض في االستھالك في عام   4

أكثر بالمقارنة بمستوى االستھالك في  2015ولھذا قام المستوردون باستيراد أقل في ھذا العام. وكان استھالك عام 
  76الصادرة للعام (صدرت حصص تبلغ إلى انخفاض الحصص  2016البلد. ويرجع االستھالك المنخفض في عام 

أطنان مترية من حصة  7أطنان مترية تم االحتفاظ بھا في حاالت الطوارئ ولم تستخدم  10طن مترى منھا 
؛ وباالضافة إلى ذلك، 2013الذي فرض منذ عام  الھيدروكلوروفلوروكربونالطوارئ) وحظر المعدات القائمة على 
. وحاليا، يبلغ السعر 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناك إلى معدات خالية من يتحول باستمرار قطاع مصايد األسم

دوالر أمريكى للكيلوجرام) حيث يقوم بشراء  13.38ارتفاعا كبيرا ( 22- لھيدروكلوروفلوروكربونالمحلى ل

                                                 
  من وزارة التصنيع والتجارة وتنمية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لناميبيا إلى األمانة. 2017مايو/آيار  8طبقا للرسالة المؤرخة في    1
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وزون عدد قليل من المستوردين المسجلين. ويشير مسح بدائل المواد المستنفدة لأل 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
-ألف والھيدروفلوروكربون404-والھيدروفلوروكربون R-717أيضا إلى وجود زيادة في استيراد البدائل بما في ذلك 

  ألف.410
  

  تقرير التحقق
  
المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من   .5

طن  3.76كان  2016في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوأن مجموع استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونية
. واستنتج التحقق أن ناميبيا تمتثل ألھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال وأن استھالك من قدرات استنفاد األوزون

تفاق كان أقل من حدود الحد األقصي المسموح به في اال 2016و 2015في عامى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بين الحكومة واللجنةالتنفيذية. إن توصيات خبراء التحقق، بما في ذلك الحصص ھو وجوب إصدارھا قبل نھاية شھر 
نوفمبر/تشرين الثانى للتمكن من تخطيط الواردات؛ ومزيد من دعم التدريب الدورى لموظفى الجمارك خاصة 

لمعلومات في تصريح االستيراد في قاعدة بيانات الجمارك للموظفين الجدد؛ وعند تنفيذ الشريحة الثالثة يتعين تضمين ا
  للتمكن من رصد أفضل للواردات.

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

بناء على تقرير تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةناميبيا عن بيانات استھالك قطاع أبلغت حكومة   6
 من بروتوكول مونتريال. 7المبلغ عنھا بمقتضي المادة أنه يتمشي مع البيانات  2016البرنامج القطرى لعام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  اإلطار القانوني 

، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشأت حكومة ناميبيا نظاما للترخيص والحصص الستيراد/تصدير   .7
المواد حيث يجرى تنفيذه بفاعلية. وقامت الحكومة بفرض حظر على المعدات الجديدة القائمة على 

يناير/كانون  1ب السائب، إبتدا من 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوالواردات من  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2013الثانى 

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  8

المواد موظف جمارك على تحديد سوائل التبريد والرقابة على الواردات من  256تم تدريب عدد   (أ)
. وتم تقديم خمس أجھزة لتحديد المواد المستنفدة لألوزونوالمعدات القائمة على  المستنفدة لألوزون

  سوائل التبريد ووزعت على مداخل الحدود.

اآلمن لسوائل التبريد الطبيعية. ونظمت سبع حلقات تم تدريب مدرب في الخارج على االستخدام   (ب)
تقنيا تم تدريبھم على الممارسات الجيدة للخدمة والتركيز على االستخدام اآلمن  156عمل بمجموع 

)، والمعيار األدنى الذي يتعين اتباعه R-600aو  R-290لسوائل تبريد الھيدروكربون (أساسا 
  تيار سوائل تبريد لمعدات محددة؛عندما تستخدم معدات الخدمة لبدائل واخ

تم تزويد مراكز التدريب المھنى بمجموعتين من وحدات شحن سوائل التبريد ومجموعتين من   (ج)
وحدات االسترداد لمناولة سوائل الھيدروكربون وذلك للتدريب على المناولة اآلمنة لسوائل تبريد 

  الھيدروكربون؛
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للتدريب لتضمين المبادئ التوجيھية الدولية ومتطلبات الكفاءة  تم تقديم المساعدة للھيئة الوطنية  (د)
 تكييف الھواءالتبريد و في المنھج الدراسي لدورة تدريب معدات التبريد وتكييف الھواءلخدمة 

  لضمان تقنيين مؤھلين مناسبين للعمل في البلد؛

  .وكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرتم القيام بأنشطة لزيادة الوعى العام لتعزيز إزالة   (ھـ)

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده 
  
  قامت الوحدة الوطنية لألوزون برصد المشروع وتنسيقه.  .9
  

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي  540 000دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   406 844، تـم صرف مبلـغ 2017حتى مايو/آيار   .10
دوالر أمريكي؛ وسوف  57 600. والتزمت حكومة ألمانيا بمبلغ 2تمت الموافقة عليه حتى االن كما يبين الجدول 

 ).2025-2017دوالر أمريكي خالل تنفيذ الشريحة الثالثة ( 133 156يصرف الرصيد البالغ 

  (دوالر أمريكي)  لناميبيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 

  المجموع الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولىالوكالة
الموافق 
 عليھا

 الموافق عليھا المنصرفة
 

 الموافق عليه المنصرفة
 

 المنصرف

300 000حكومة ألمانيا  000 300  000 240  844 106  000 540  844 406  
   10044.5275.34معدل الصرف (%)

  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من 

. وخالل تلك الفترة سوف تضطلع 2025ويولية/تموز  2017سيجرى تمويل الشريحة الثالثة بين يولية/تموز   .11
  :حكومة ناميبيا باألنشطة التالية

رقابة على استيراد المواد المستنفدة لألوزون مواصلة توفير التدريب لموظفى الجمارك في مجال ال  (أ)
موظف جمارك على  120دورة تدريبية اضافية لعدد  12للموظفين الجدد في خدمة الجمارك؛ عقد 

ومنع االتجار غير القانونى عند منافذ الحدود  المواد المستنفدة لألوزونالرقابة على استيراد 
لحدود الجنوبية مع جنوب أفريقيا) وتدريب على الساحل وا Walvisالرئيسة (أي، عند طريق 

؛ تضمين المواد المستنفدة لألوزونمدربين اضافيين في كينيا لتلبية احتياجات التعرف على 
المعلومات في ترخيص االستيراد في قاعدة بيانات الجمارك؛ توفير جھازين لتحديد سوائل التبريد 

         دوالر أمريكي)؛ 24 000وقطع غيار (

ريب ستة مدربين اضافيين في جنوب أفريقيا على خدمة معدات باستخدام تكنولوجيات بديلة بما تد  (ب)
في ذلك سوائل تبريد ثانى أكسيد الكربون  واألمونيا لتحديث المعرفة الفنية ومھارات المدربين في 

تخدام تقنى على خدمة معدات باس 180دورة تدريبية اضافية لعدد  18مراكز التدريب المھنى؛ عقد 
سوائل تبريد بديلة بما في ذلك الھيدروكربونات؛ شراء وحدات تبريد وتكييف ھواء جديدة كانت 
مصممة في األصل باستخدام الھيدروكربونات من جنوب أفريقيا لمراكز التدريب المھنى لتمكينھا 
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وكربون في من القيام بالتدريب على الخدمة، والتدريب على المناولة االمنة لسوائل تبريد الھيدر
خدمة وحدات التبريد وتكييف الھواء الجديدة التى كانت مصممة في األصل لتستخدم 

  ؛دوالر أمريكي) 118 000الھيدروكربونات (

 290- تنفيذ برنامج حافز إلنشاء سلسلة توريد وحدات تكييف ھواء جديدة قائمة على ھيدروكربون  (ج)
دين لتشجيعھم على شراء وحدات تكييف ھواء . ويمكن تقديم الدعم للمور32- وھيدروفلوروكربون

وحدة) لزيادة دخولھا السوق؛ تحويل معدات تبريد تجارية في سوق كبير إلى ثانى  150(حتى 
  ) ؛دوالر أمريكي 73 000( أكسيد الكربون 

واإلعالن عن تدابير الرقابة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبرنامج لزيادة الوعى إلزالة   (د)
البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتنسيق االجتماعات وحلقات عمل لألطراف  وتشجيع
  دوالر أمريكي)؛ 19 000الفاعلة (

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد وتنسيق واإلبالغ عن األنشطة بمقتضي   (د)
  دوالر أمريكي). 36 000(

  

  ـھاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  اإلطار القانونى

وضعت حكومة ناميبيا نظاما للترخيص والحصص وفرضته. ولكى تحقق أھداف اإلزالة المتسارعة، تصدر   12
عند مستويات منخفضة عن جدول اإلزالة لبروتوكول  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحكومة حصص استيراد 

طن مترى لالستخدام في حاالت الطوارئ من  10ما في ذلك طن مترى ب 54 2017مونتريال. وكانت الحصة لعام 
  قبل الوحدة الوطنية لألوزون.

  المستخدم لخدمة السفن ذات ملكية أجنبية 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير عن 

 7المبلغ عنھا بناء على بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأكدت حكومة ألمانيا أن استھالك   .13
المستھلكة في البلد بما في ذلك المقدار المستخدم لخدمة السفن ذات ملكية  المواد المستنفدة لألوزونتشمل جميع 

    ).5(أ)(71/40أجنبية، تمشيا مع المقرر 

 قطاع خدمة التبريد

خطة إدارة إذ تالحظ أن تكنولوجيا الھيدروكربون ھى التكنولوجيا البديلة الرئيسة التى تم الترويج لھا في  .14
(ب) بشأن خطة التنفيذ المنقحة 71/40وإذ تأخذ في عين االعتبار المقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وليس على إعادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى لتركز على البرنامج الحافز فقط الحالل المعدات القائمة 
التھيئة، تساءلت األمانة عما إذا كانت استعملت سوائل تبريد الھيدروكربون في المعدات المعاد تھيئتھا وكيفية أخذ 

االجتماع العوامل المتعلقة بالسالمة بعين االعتبار.وأبلغت حكومة ألمانيا األمانة أن بعض إعادة التھيئة تمت قبل 
خالل المقررات  الھيدروكربونالثانى والسبعين. وبعد أن قدمت اللجنة التنفيذية المشورة بشأن استخدام سوائل تبريد 

لن  الھيدروكربون، قررت حكومة ناميبيا وألمانيا أن التحول إلى معدات غير قائمة على 73/34و 72/41و 72/17
على  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنشطة في يجرى الترويج لھا. ومنذ ذلك الوقت ركزت األ
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تحديث المنھج الدراسي الصدار الشھادات للدورات والقيام بالتدريب على االستخدام اآلمن للمعدات القائمة على 
  ة مدونة سالمة عقب المبادئ التوجيھية للسالمة أللمانيا. وقد بدأت رابطة ناميبيا للتبريد عملية صياغ الھيدروكربون

ات (في المعدات الجديدة) واألمونيا وثانى أكسيد الكربون. الھيدروكربوناستخدام سوائل تبريد بديلة بما في ذلك 
 5في المائة) ووحدات التجميد ( 15في البلد المبردات المنزلية ( الھيدروكربونوحاليا، تشمل الوحدات القائمة على 

في المائة من المبردات المستوردة في البلد  60إلى  50في المائة). إن ما بين  1في المائة) ومبردات المشروبات (
) وحدات Brand KIC or DEFYحيث يورد المنتجون من جنوب أفريقيا ( الھيدروكربونھى وحدات قائمة على 

ھواء قائمة ) الستيراد نظم تكييف Media. وتتناقش الحكومة حاليا مع منتج في الصين (الھيدروكربونقائمة على 
  . 290-ھيدروكربونعلى 

  االستنتاج

المواد أن نظام الترخيص والحصص قيد التشغيل بالكامل وأن استھالك  تالحظ األمانة     15
من أجل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأقل من خط أساس  55كان  2016في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ومدونة ويجرى وضع مبادئ توجيھية  . تقدم كما كان مخططااع الخدمة وتحقق االمتثال. وتم تنفيذ األنشطة في قط
ممارسات لتشمل معايير السالمة الستخدام نظم التبريد وتكييف الھواء العاملة بسوائل تبريد بديلة بما في ذلك 

لمواد اواألمونيا وثانى أكسيد الكربون. إن القضايا المتعلقة بالرقابة على استيراد  الھيدروكربون
ومنع الواردات غير القانونية تم تكاملھا في مناھج المؤسسات المھنية ومناھج التدريب  الھيدروكلوروفلوروكربونية

لموظفى الجمارك. وسيجرى أيضا دعم رابطة التبريد بھدف تمكينھا للقيام بالتدريب وإصدار الشھادات للتقنيين 
. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد تنفيذ والتنسيق والتفتيش ورصد أنشطة بروتوكول مونتلایر

من خالل اإلحالل وليس إعادة تھيئة الوحدات القائمة على  الھيدروكربونوينفذ استخدام سوائل تبريد 
. إن األنشطة المخططة في الشريحة الثالثة التى تركز على الرقابة على الواردات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

وتعزيز قدرة قطاع الخدمة وإنشاء شبكة إمداد الستيراد وحدات تبريد وتكييف  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من
  ھواء جديدة باستخدام سوائل تبريد بديلة ستمكن البلد من تحقيق االمتثال ألھداف اإلزالة المتسارعة.

  التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من   16
وتوصي األمانة أيضا بالموافقة لناميبيا؛  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

 لناميبيا ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدالشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 
  عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:  2025-2017وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دوالرتكاليف الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد (أ)
(المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

000 270700 32  ألمانيا 
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