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  مقترح المشروع التالي:هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن  تتألف

 اإلزالة

 ليوئنديبيوا اليونيب    )الرابعة، الشريحة األولى(المرحلة  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد  •
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

  بروني دار السالم
  تدبير الرقابة  عليه االجتماع الذي وافق  الوكالة  ) عنوان المشروع 1(

    2020% بحلول عام 35  والستون السادس  (الرئيسية) اليونيباليوئنديبي،  ) األولى(المرحلة   يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد  
  

  األوزون) (طن من قدرات استنفاد  3.37 2018السنة:   الفئة األولى) يم،(المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة 2(
  

  2019 السنة: )قدرات استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من 3(
مكافحة   الرغاوى األيروصوالت المادة الكيميائية

 الحريق 
عامل  المذيبات  التبريد

 تصنيع
االستخدامات  

 المعملية
  إجمالي  

 استهالك القطاع 

  الخدمة التصنيع  
 3.33    3.33     22-هيدروكلوروفلوروكربونال

  

  )قدرات استنفاد األوزون) بيانات االستهالك (طن من 4(

  6.1 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:   6.1   2010  - 2009خط األساس للفترة 

 )قدرات استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل (طن من  

  3.9 المتبقي:   2.1 بالفعل: الموافق عليه 
  

  2020 ) خطة األعمال 5(

 0.17  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   اليونيب

 28,815  التمويل (دوالر أمريكي) 

 اليوئنديبي
 0.04  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من 

 7,194  أمريكي) التمويل (دوالر 
  

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بيانات المشروع  )6(

 غير متاح 3.96 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10 غير متاح حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من 
 )قدرات استنفاد األوزون

 غير متاح
6.10 6.10 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 3.96 

 غير متاح

التمويل الموافق  
عليه (دوالر 

 أمريكي) 

تكاليف    اليوئنديبي
 المشروع 

52,800 0 0 39,600 0 0 33,000 0 6,600 132,000 

تكاليف 
 الدعم

4,752 0 0 3,564 0 0 2,970 0 594 11,880 

  اليونيب
 

تكاليف 
 المشروع 

123,000 0 0 27,500 0 0 7,000 0 25,500 183,000 

تكاليف 
 الدعم

15,990 0 0 3,575 0 0 910 0 3,315 23,790 

األموال التي وافقت عليها اللجنة  
 التنفيذية (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

175,800 0 0 67,100 0 0 40,000 0 0 282,900 

تكاليف 
 الدعم

20,742 0 0 7,139 0 0 3,880 0 0 31,761 

األموال المطلوب   إجمالي 
  الموافقة عليها في هذا االجتماع

 (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

0 0 0 0 0 0 0 0 32,100 32,100 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 3,909 3,909 

  
 

 الموافقة الشمولية      توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 الرابعةلشريحة  التمويل    ا، طلبالرئيسية  ه الوكالة المنفذةت، بصفبروني دار السالمنيابة عن حكومة    ،اليونيبقدم   -1
 36,009 بتكلفة إجمالية قدرها، يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد من  األولىالمرحلة واألخيرة من 

 اأمريكي  ادوالر  3,315  البالغةوكالة  الباإلضافة إلى تكاليف دعم    ،دوالر أمريكي  25,500تألف من  ت  ،ةأمريكي  تادوالر
ويشمل  1.ئنديبيدوالرا أمريكيا لليو 594 البالغةوكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم  ،دوالر أمريكي 006,6و، نيبلليو

 .2021-2020لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل الثالثةعن تنفيذ الشريحة  امرحلي اتقرير الطلب

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد التقرير عن استهالك 

 من قدراتطن  3.33قدره استهالك  في تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن بروني دار السالم حكومة  أبلغت -2
في المائة عن خط أساس   46، وهو ما يقل بنسبة  2019في عام    يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الاستنفاد األوزون من  
-2015للفترة    يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الاستهالك    . ويرديةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  االمتثال الخاص بال

 .1في الجدول  2019

  )2019-2015للفترة    7(بيانات المادة    بروني دار السالمفي    يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الاستهالك    -1الجدول  
 خط األساس  *2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 110.91 60.52 61.34 62.69 68.13 64.89 طن متري 
 6.1 3.33 3.37 3.45 3.75 3.57 طن من قدرات استنفاد األوزون 

  .بيانات البرنامج القطري* 

الزيادة في  وترجع. ةفي قطاع الخدمفقط  22-الهيدروكلوروفلوروكربونتستهلك بروني دار السالم و -3
 ،2015في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى مستورد كبير لم يستورد  2016و 2015االستهالك بين عامي 

إلى   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  في  نخفاض  االيرجع    ،. ومنذ ذلك الحين2016في عام    هاولكنه استورد
نشطة ، واألنظام إصدار التراخيصالصارم لتنفيذ  وال  ،التخفيضات السنوية في حصص االستيراد الصادرة عن الحكومة

على التقنيين بما في ذلك تدريب  ،وفلوروكربونيةالمنفذة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور
المواد قطاع خدمة التبريد والتوعية ببدائل المقدمة إلى والمساعدة التقنية  ،ممارسات الخدمة الجيدة
في السوق  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  غير القائمةمعدات الإدخال  أدى. كما الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك انخفاضإلى المحلية 

 البرنامج القطريتقرير تنفيذ 

في تقرير تنفيذ   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن بيانات استهالك قطاع    بروني دار السالم أبلغت حكومة   -4
 . من بروتوكول مونتريال 7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  وهي تتسق 2018لعام  البرنامج القطري

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد من  الثالثةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 قانونيال اإلطار

للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التحقق من استهالك  الصادرة عن عمليةيجري تنفيذ التوصيات  -5
الجمارك   إدارة مع  وتحسين االتصال    ،وإجراءات تسجيل البيانات  نظام إصدار التراخيصتعزيز    وهي  2013-2017،2

 
  من مدير إدارة البيئة والحدائق والترفيه في بروني دار السالم إلى اليونيب.  2020مارس/آذار  11وفقا للرسالة المؤرخة  1

قُدم تقرير التحقق في االجتماع الثاني والثمانين إلى جانب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/42 .(  
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رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل  وال يزال يجري. لموظفيها تدريب إضافيتقديم و
ن يالمستورد علىو ،نتهي صالحية الحصص في نهاية كل عام والحدائق والترفيه. وتالبيئة  إدارة نظام إلكتروني تديره 

تدريب   ُيقدم . والسابقالداعمة لواردات العام    تقديم الوثائقبما في ذلك    ،ها من الجماركبعد تخليصعن الواردات    اإلبالغ
الجمارك بشكل منتظم. إدارة ويتم التحقق من المعلومات مع  ،اإلعالناتالجمارك لتحسين  وسطاءلمستوردين وإلى ا

منذ عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربونلحاويات  ةتنفذ الحكومة عمليات تفتيش وتوسيم إلزامي ،عالوة على ذلكو
2013. 

تعديل قانون  التي تشكل جزءا من المواد الهيدروفلوروكربونيةالئحة مراقبة استيراد وتصدير  وال تزال -6
ال يُسمح والجريدة الرسمية. النشر في عملية تنتظر المواد المستنفدة لألوزون استخدام الجمارك الحالي لحظر وتقييد 

) R-290و 32-الهيدروفلوروكربونر العالمي (مثل االحترا منخفضة إمكانيةالقابلة لالشتعال  غازات التبريدباستيراد 
مع إدارة اإلطفاء واإلنقاذ وإدارة الخدمة  إدارة البيئة والحدائق والترفيهتواصل . وتتتعلق بالسالمة شواغلبسبب 

 هاونقل هاوتخزين القابلة لالشتعال غازات التبريدالستيراد  تراخيصالإصدار الميكانيكية والكهربائية لتحديد سلطة 
إدارة البيئة تقوم . وقد تم االتفاق على أن 2016تنظيمها بموجب أمر السالمة من الحرائق لعام  يجريو ،هاواستخدام

المتبعة في حالة طريقة  الغازات التبريد القابلة لالشتعال بنفس    رصدإصدار التصاريح وعملية    بإدارة   والحدائق والترفيه
 التبريد األخرى من خالل نظام تصاريح التطبيق. غازات

. في جميع العطاءات الحكومية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتم حظر استخدام المعدات القائمة على و -7
ضرائب (إدارة الجمارك) بشأن إمكانية حظر اللجمارك ولالملكية  اإلدارة مع  إدارة البيئة والحدائق والترفيهتشاور وت

أمر  -بموجب قانون الجمارك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائمة علىاستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء 
 .2006 عام) لتعديلالحظر وتقييد الواردات والصادرات (

رك. االجمموظفي  ألوزون في منهج تدريب  المواد المستنفدة ل  تراخيصإصدار  أدرجت إدارة الجمارك نظام  قد  و -8
واصلت إدارة الجمارك تدريب الموظفين   ،ومع ذلك  ؛عمل تدريبية خالل الشريحة الثالثةتنظيم حلقات  التخطيط ل  يجرم  ول

 المتعلقة ببروتوكول مونتريال. المسائلعلى 

 ،بالفعل أزيلتن التي والحصص يشمل المواد المستنفدة لألوزو نظام إصدار التراخيصوأكدت الحكومة أن  -9
المواد أصبح التفتيش على وسم أسطوانات و. بشأنها منذ أن خضعت للرقابةتراخيص وحصص  تصدروالتي لم 

. وال توجد حاالت استيراد غير بشكل خاطئ وتهريبها غازات التبريدتوسيم إلزاميا لمنع  الهيدروكلوروفلوروكربونية
لمواد المستنفدة لألوزون لاستخدام وجود على علم بليست . والحكومة أزيلتمشروع للمواد المستنفدة لألوزون التي 

 أي مخزونات من هذه المواد.وجود على علم ب ليستكما أنها  ،في سوق البلد أزيلتالتي 

 قطاع خدمة التبريد

 :التاليةاألنشطة ب اضُطلع -10

من تقنيي الخدمة في حلقتي عمل تدريبيتين على إجراءات التركيب والخدمة  35تم تدريب ما مجموعه   )أ(
غاز التبريد ة لاآلمنالمناولة مدربين على من كبار التم تدريب سبعة و ؛وممارسات التبريد الجيدة

لصين. ا ،غوانغزوفي نُظمت  R-290 بشأن وحضر مدربان دورة تدريبية ،32-الهيدروفلوروكربون
وعي أصحاب المصلحة الرئيسيين   رفعالبديلة ل  غازات التبريد  إعالمية عنالحكومة بأدوات    اليونيبدعم  و

 ؛في البلد

وتم   ،إعادة التدوير وإعادة االستخدام لبرنامج االسترداد و االستردادتم شراء عشر مجموعات من معدات    )ب(
مختارة بعد االنتهاء من التدريب على ال  وتكييف الهواءالتبريد    شركاتعلى  منها  توزيع خمس مجموعات  

المجموعات الخمس المتبقية في من المقرر توزيع  و  ،2019الممارسات الجيدة في النصف األول من عام  
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 اتفاق إلنشاء مركز استعادة.على توقيع الوتم  ؛2020عام 

قائمة على المنزلية الء هواال أجهزة تكييفمن  30 الستبدالتأخر برنامج الحوافز التجريبي و -11
وخمس وحدات تبريد وتكييف هواء تجارية بسبب القيود المفروضة على استيراد  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

إعادة تخصيص التمويل  ،اليوئنديبيمن خالل  ،طلبت الحكومة ،لذلكو ؛السالمة لدواعي 32-الهيدروفلوروكربون
في مجال تدريب للالرئيسي مركز لدوالرات أمريكية) لتوفير معدات وأدوات ل 29,903المخصص لبرنامج الحوافز (

 ) للتدريب على المناولة اآلمنة للتكنولوجيات البديلة.IBTEالتبريد (

 المشروع تنفيذ ورصدوحدة 

تنسق تخطيط  حيثإدارة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بوحدة األوزون الوطنية  تقوم -12
يتولى . والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإطار  نفيذ ورصد جميع األنشطة في  وت

 إدارة البيئة والحدائق والترفيهالبيئة) ومدير    موظفتحت إشراف رئيس وحدة األوزون الوطنية (  العاملينين  وظفمأحد ال
 رصدميزانية  تخدماستُ . واليومي ألنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرصدعن  يةمسؤولال

للمرحلة   الموافق عليهالمشروع    لمقترحوفقا  فقط  الموظفين    الموافق عليها من قبل لمرتباتالمشروع في الشريحة الثالثة  
 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 مستوى صرف األموال

تم صرف  ،عليه حتى اآلن موافقدوالر أمريكي  282,900 قدره  مبلغأصل من  ،2020 آذار/حتى مارس -13
) كما هو مبين في ليوئنديبيل اأمريكي ادوالر 92,134و ليونيبل اأمريكي ادوالر 147,325( اأمريكي ادوالر 239,459

 أثناء تنفيذ الشريحة الرابعة.  اأمريكي ادوالر 43,441. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2الجدول 

 بروني دار السالملالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة    -2الجدول  
  )دوالر أمريكي(

 معدل الصرف (%)  المجموع  اليوئنديبي  اليونيب  الشريحة 

 األولى 
 175,800 52,800 123,000 موافق عليه 

100 
 175,195 52,800 122,395 منصرف

 الثانية
 67,100 39,600 27,500 موافق عليه 

56 
 37,504 13,597 23,907 منصرف

 الثالثة
 40,000 33,000 7,000 موافق عليه 

67 
 26,760 25,737 1,023 منصرف

 المجموع 
 282,900 125,400 157,500 موافق عليه 

85 
 239,459 92,134 147,325 منصرف

  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد من  الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

 :2021 ديسمبر/كانون األولو 2020 تموز/يوليهسيتم تنفيذ األنشطة التالية بين  -14

 أجهزة تكييفاستخدام  على  حظر  فرض  الالئحة المقترحة ل  االنتهاء من إعدادما يلي:  من أجل  دعم  تقديم ال  )أ(
ديسمبر/كانون بحلول  لتطبيقها  حصان)    2.5(حتى    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى    القائمةالهواء  
 غازات التبريد ستكون مسؤولة عنالتي  تراخيصالالمسؤولة عن إصدار سلطة الوتحديد  ،2021 األول

المواد  ألسطواناتاإللزامية  التوسيم ومواصلة تنفيذ متطلبات  ،القابلة لالشتعال
لتأكد من ومعدات التبريد وتكييف الهواء ل غازات التبريدسوق  فحصو الهيدروكلوروفلوروكربونية

مشروع  في إطارسيتم تنفيذ المكون  نظرا ألنهطلب أموال تُ ) (لم اليونيب( التوسيم المتثال لمتطلبات ا
 ؛التعزيز المؤسسي)
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من وسطاء الجمارك على  20و الجمارك واإلنفاذ على اللوائح القائمة والجديدة  موظفيمن  15تدريب   )ب(
 ؛دوالر أمريكي) 6,000) (اليونيب( اإلعالناتملء استمارات 

التبريد القابلة  غازاتا في مجال الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة واالستخدام اآلمن لتقني 60تدريب   )ج(
سلطة  تتولى المسؤولية عنها التبريد وتكييف الهواءتقنيي إلصدار الشهادات لوتحديد آلية  ،لالشتعال
 ؛دوالر أمريكي) 7,000) (اليونيبمعتمدة (

ين الذين يديرون تقنيوتوفير التدريب لل  ،االستعادة التبريد لمركز    اتغاز  جهاز من أجهزة الكشف عنشراء    )د(
 ،ومضخة تفريغ  ،التسرب  جهاز للكشف عن ،مركز التدريب (على سبيل المثاللوحدة االستعادة وأدوات 

جهاز لقياس و ،)lokringتركيب (وأداة  ،استرداد وأسطوانة ،استردادوآلة  ،جهاز لقياس التفريغو
دوالر  6,600) (ليوئنديبيا) (مستلزماتهالتبريد و اتغاز جهاز تحديدإلكتروني و، وميزان الضغط

 ؛أمريكي)

في أنشطة  برنامج عمل األوزونمواصلة تنفيذ أنشطة التوعية ونشر المعلومات (أي نشر أدوات ومواد   )ه (
القائمة وإعداد المواد التي توضح حظر المعدات  ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التي عمل ألصحاب المصلحة بشأن التحديات حلقة تنظيم و ؛)الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  على
والدروس المستفادة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    واجهت

 ؛دوالر أمريكي) 5,000) (اليونيب(ها من

 الخبراء د الهيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة منالمتابعة المستمرة ألنشطة خطة إدارة إزالة الموا  )و(
 دوالر أمريكي لتغطية تكاليف الموظفين فقط). 7,500) (اليونيباالستشاريين (

 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 تعليقاتال

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من تقرير 

 القانوني اإلطار

 2020لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةصدرت حكومة بروني دار السالم بالفعل حصص استيراد أ -15
 قدرات طن من 3.96وهو أقل من هدف بروتوكول مونتريال البالغ  ،استنفاد األوزون قدراتمن طن  3.89 بمقدار

 استنفاد األوزون.

 خدمة التبريدقطاع 

 ألننظرا عدم تنفيها ب اليونيبأفاد  ،للشريحة الثالثة المقررة فيما يتعلق بتنفيذ نظم إصدار الشهادات اإللزامية  -16
تأخر تشغيل  ،. وبالتاليإصدار الشهاداتمزيد من التشاور مع أصحاب المصلحة للمضي قدما بعملية  هناك حاجة إلى
 .هذه  خالل الشريحة األخيرة األنشطة تنفذ هذه . وسين المدربين والمعتمدينتقنيقاعدة بيانات ال

 غازاتخدام اآلمن لي التبريد واالستتقنيضمان االستدامة طويلة األجل لتدريب بشأن بناء على طلب توضيح و -17
 إدماجتناقش مع أصحاب المصلحة  إدارة البيئة والحدائق والترفيهإلى أن  اليونيبأشار  ،التبريد القابلة لالشتعال

 إدارة البيئة والحدائق والترفيه  أجرتكما    ؛ممارسات الخدمة الجيدة في إطار مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
 مالتدريب للطالب المهنيين في إطار برنامجه يقدم رفق التدريب الوطني األساسي الذي (م IBTE مركز معمناقشة 

القابلة  غازات التبريدة لاآلمن عن المناولةالممارسات الجيدة) إلدراج معلومات  بشأنحلقات عمل تدريبية  يقدمالعادي و
نذ . ومفي البلدالقابلة لالشتعال  غازات التبريدوإدراج تدريب عملي بمجرد إدخال  ،ينتقنيلالشتعال في منهج تدريب ال
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الخدمة الميكانيكية والكهربائية  إدارة  المقدم مع التبريد وتكييف الهواءي تقنيل الموحد القائم التأهيل أصبح  ،2014عام 
 .ةحكوميعقود الالالهواء بموجب  أجهزة تكييفخدمة  التبريد وتكييف الهواءي تقنيل يتيح

وسيتعين استكمالها في  19-كوفيدأيضا أن هناك حلقات عمل تدريبية تأخرت بسبب جائحة  اليونيبوأوضح  -18
 ين المستهدف تدريبهم.تقنيال عدد الوصول إلىمن أجل  ،2020عام 

أوضح  ،IBTE مركزل وأدواتوفيما يتعلق بإعادة تخصيص تمويل برنامج الحوافز التجريبي لتوفير معدات  -19
بشكل تركيب وصيانة وحدات التبريد وتكييف الهواء  تشجيعأن المعدات ستعزز قدرة مركز التدريب على  اليوئنديبي

التبريد في مجال ين مؤهلين تقنيوجود  يسيؤد ،عالوة على ذلكو ؛غازات التبريدإلى جانب الحد من تسرب  صحيح
 .كنولوجياتثقة المستخدمين النهائيين في االنتقال اآلمن إلى هذه الت  إلى زيادةالبديلة    كنولوجياتإلدارة الت  وتكييف الهواء

إلى أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروناي دار  اليونيبأشار و -20
من االتفاق بين  14على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ،2021 ديسمبر/كانون األول 31السالم ستكتمل بحلول 

 الحكومة واللجنة التنفيذية.

 3الجنسانية تعميم االعتبارات

اإلنصاف إلى أقصى تحقيق و ةالجنساني االعتباراتلى أن بروني دار السالم التزمت بتعميم أشارت األمانة إ -21
تبادل و  ،وصنع السياسات واتخاذ القرارات  ،مثل التخطيط  ،حد ممكن لتشجيع مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية

الشريحة   المنظمة في إطارركة في األنشطة  شجع النساء على المشاتُ . وستقييمالو  والرصد  ،واألنشطة االستشارية  األفكار
بيانات مصنفة   إدارة البيئة والحدائق والترفيهوستجمع    ،الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الجنس إلعداد التقارير.نوع حسب 

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال إزالةاستدامة 

والحصص آخذة في االعتبار التوصيات   تراخيصلالخاص بإصدار اعززت حكومة بروني دار السالم نظامها   -22
 التوسيممثل    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،الواردة في تقرير التحقق ونفذت تدابير قانونية صارمة لمراقبة استيراد  

المواد  القائمة علىستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المحتمل الحظر والسطوانات غاز التبريد أل اإللزامي
رك على المسار الصحيح مع إدراج االجمموظفي سير استدامة تدريب . وتفي المستقبل الهيدروكلوروفلوروكربونية

نظام إلصدار جري استكشاف . ويفي إدارة الجمارك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةأنشطة بناء القدرات 
سيسهم مركز االستعادة وتوفير األدوات  ،عالوة على ذلكو. 2021ين وسيتم تنفيذه بحلول عام تقنيالشهادات الرسمية لل

المواد  إزالةتضمن هذه التدابير استدامة . وس22-الهيدروكلوروفلوروكربونالطلب على  الحد منفي 
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االستنتاج

البالغ  2019وكان استهالك عام  ؛حصصوال تراخيصصدار الإلعامل م نظام لدى حكومة بروني دار السال -23
في المائة من المستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال   39استنفاد األوزون أقل بنسبة    قدرات  منطن    3.33

وتتقدم األنشطة بموجب  ةالتحقق السابقعملية فذت الحكومة توصيات . ونواالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية
التجريبي حوافز الطلب تغيير برنامج اس منطقي لوهناك أسخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 ،في المائة 67الشريحة الثالثة  ويلمصرف تبلغ يين. وتقنيتعزيز تدريب اللى مواصلة إسيؤدي ألنه  الستبدال األجهزة

 
  .انية طوال دورة المشروعات(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم االعتبارات الجنس84/92طلب المقرر  3
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 في المائة. 85ووصل إجمالي اإلنفاق إلى 

 التوصية 

المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير  -24
على   وليةوصي كذلك بموافقة شمتو  ؛بروني دار السالمل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةاألولى من خطة إدارة  

الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروناي دار 
 على مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه: ،2021-2020 للفترة  وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة ،السالم

 تمويل المشروع   عنوان المشروع  
 ) أمريكي دوالر (

 تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة 
  

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (أ) 
  ) الرابعة ، الشريحة األولى(المرحلة 

 اليونيب  3,315 25,000

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    (ب) 
  ) الرابعة ، الشريحة األولى(المرحلة 

  اليوئنديبي  594 6,600

        
 

 
 


