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  اإلزالة

 (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) ألمانيا  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ليسوتو

خالله االجتماع الذي تمت   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  الموافقة عليه

  تدبير الرقابة

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى) 

بحلول عام  %35  الرابع والستين  (رئيسية)ألمانيا 
2020  

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.56  2019السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 
  2009 السنة:القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ ) أحدث البيانات ثالثا(

األيروصوال  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي 
  الحريق

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
   الخدمة   التصنيع  

- الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب 142

    0.0    0.0 

 0.56    0.56      22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 
  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) رابعا(

  1.54  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  3.5  : 2010- 2009فترة  لخط األساس ل

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

  1.00  المتبقي: 0.54  بالفعل: موافق عليه 

 

  المجموع  2020  ) خطة األعمال خامسا(

 0.5 0.5  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)   ألمانيا

  31,640 31,640  التمويل (دوالر أمريكي) 
 

-2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(
2016 

2017 2018-
2019 

  المجموع 2020

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال 

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 2.3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5

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

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

 غير متوفر 1.00 1.39 1.54 3.15 3.5 3.5

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   ألمانيا
  المشروع

100,000 0 0 68,000 0 84,000 0 28,000 280,000 

 36,400 3,640 0 10,920 0 8,840 0 0 13,000  تكاليف الدعم 

األموال الموافق عليها 
من قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

100,000 0 0 68,000 0 84,000 0 0  252,000 

 32,760 0  0 10,920 0 8,840 0 0 13,000  تكاليف الدعم 

إجمالي األموال 
عليها  المطلوب الموافقة 

خالل هذا االجتماع  
  (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 0  0 28,000 28,000 

 3,640 3,640 0 0 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم 

 
  الشمولية الموافقة   األمانة:  ةتوصي
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  وصف المشروع

واألخيـرة ة رابعالشريحة ال ، طلباً لتمويلمعيّنة كوكالة منفذة  حكومة ألمانيا ت، قدّمليسوتوبالنيابة عن حكومة  -1
 ،اأمريكيـ  ادوالر 28,000 بمبلـغ قـدره من خطة إدارة إزالـة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة،  المرحلة األولى من

عـن تنفيـذ الشـريحة  امرحليـ  ايتضمن الطلـب المقـدّم تقريـرو 1ا.أمريكي ادوالر 064,3لوكالة البالغة ادعم زائد تكاليف 
  .2021 إلى 2020للفترة من خطة تنفيذ الشريحة ة ولثالثا

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

المواد من  األوزون دمن قدرات استنفا اطن 0.56استهالك  عنأبلغت حكومة ليسوتو  -2
في المائة،  84المطلوب لالمتثال بنسبة ، وهو استهالك دون خط األساس 2019في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد استهالك  1في المائة. ويبين الجدول  60 نسبةفي االتفاق مع اللجنة التنفيذية بلذلك العام  الهدفودون 
  . 2015-2019للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  )2019-2015للفترة  7(بيانات المادة  ليسوتوبونية في الهيدروكلوروفلوروكر: استهالك المواد 1الجدول 

 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 
        طن متري

 62.70 10.27 11.45 12.69 12.77 13.3  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - 0.00 0.01 0.08 0.07 0.34  ب*142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 62.70 10.27 11.46 12.77 12.84 13.64  المجموع (طن متري)

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 3.50 0.56 0.63 0.7 0.71 0.73  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02  ب*142-الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد المجموع (
  )األوزون

0.75 0.71 0.70 0.63 0.56 3.50 

  ن غاز التبريد يستخدم في الغرف الباردة.، وهو خليط مR-406A* عنصر من 
 
بمزيج من إنفاذ نظام الترخيص والحصص استهالك المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  ويتعلق التخفيض في -3

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ أنشطة على 
بما في ذلك برامج تدريب الفنيين والمساعدة التقنية المقدمة إلى قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وأنشطة التوعية 

واردات المعدات الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  واالتصال. وباإلضافة إلى ذلك، تسهم أيضا زيادة في
  ض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.تخفيفي 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير الستهأبلغت حكومة ليسوتو عن البيانات القطاعية ال -4
من  7 وقد كانت هذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة ، 2019طري لعام عن تنفيذ البرنامج الق
  بروتوكول مونتريال.

   

 
  من وزارة الطاقة واألرصاد الجوية في ليسوتو إلى األمانة.  2020مارس/آذار  27وفقاً للخطاب بتاريخ  1
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   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  ةلثالثاالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

من أجل مراقبة استيراد وتصدير  2012ذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون لعام إنفاتواصل حكومة ليسوتو  -5
نظام وحدة األوزون الوطنية على نحو وثيق مع سلطات الجمارك على تنفيذ  تعملالمواد المستنفدة لألوزون. و

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى الترخيص والحصص 

  قطاع خدمة التبريد

 ها ما يلي:ؤاألنشطة الرئيسية التي تم إجراتشمل  -6

 38من موظفي الجمارك ووكالء اإلفراج الجمركي ( 97أربعة برامج تدريب لسلطة الجمارك لعدد   (أ)
منهم إناث) بشأن مراقبة ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التطورات الجديدة 

ارة غير المشروعة؛ وشراء قطع غيار لمعدات تحديد في مسائل المراقبة والرصد المتعلقة بالتج
  غازات التبريد؛

حضر أربعة مدربين دورات تبريد معتمدة بما في ذلك المكون الكهربائي للتبريد وتكييف الهواء   (ب)
د معهدين تدريب على التبريد وتكييف والمناولة اآلمنة لغازات التبريد في جنوب أفريقيا؛ وزوّ 

ية (مثال، مضخة تفريغ ذات مرحلتين، وماكينة استرداد، وكاشف التسرب الهواء بمعدات إضاف
على مرأة، ا 16من الفنيين، بما في ذلك  168اإللكتروني، ومقاييس متعددة)؛ وتم تدريب 

 غازات التبريد البديلة.اآلمنة لمناولة الالممارسات الجيدة لخدمة التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك 

  المشاريع تنفيذ ورصد  وحدة 

بالتعاون مع  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةألوزون الوطنية على تنفيذ تشرف وحدة ا -7
دوالرا  27,832دوالرا أمريكيا ( 38,995 صروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروعوحتى اليوم، تبلغ م حكومة ألمانيا.

دوالرا أمريكيا للسفر)؛ ويعتبر هذا المبلغ أقل من التمويل  11,163أمريكيا لنفقات الموظفين والمستشارين، و
  دوالرا أمريكيا). 40,000( لمخصص لوحدة تنفيذ ورصد المشروعا

  مستوى صرف األموال

الموافق عليه حتى اآلن،  اأمريكي ادوالر 252,000، من أصل مبلغ الـ 2020اعتبارا من يناير/كانون الثاني  -8
 ادوالر 18,644. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2على النحو المبيّن في الجدول  اأمريكي ادوالر 233,356تم صرف 

  . 2020في عام  اأمريكي

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة : 2الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 معدل الصرف (%)  األموال المصروفة  األموال الموافق عليها  شريحة التمويل 
 100.0 100,000 100,000 األولى 
 100.0 68,000 68,000 الثانية
 77.8 65,356 84,000 الثالثة

 92.6 233,356 252,000 المجموع 
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةرابعة والنهائية الخطة تنفيذ الشريحة 

دوالرا  18,644(تشمل الميزانية الرصيد البالغ  2021 كانون األول/ديسمبر األنشطة التالية حتىسيتم تنفيذ  -9
  :أمريكيا)

ً من موظفي الجمارك  50تدريبين   )أ( ووكالء اإلفراج الجمركي على رصد في مراكز الحدود موظفا
 ؛ا)أمريكي ادوالر 12,500( المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمراقبة و

تدريب مدربين من المعاهد المحلية على الجوانب النظرية والعملية لخدمة وصيانة التبريد وتكييف   (ب)
 ؛دوالرا أمريكيا) 12,000(الهواء 

فنيي التبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة للخدمة وعلى  فني من  50دريبية لـتحلقتان عمل   (ج)
 ؛ا)أمريكي ادوالر 12,000( المناولة اآلمنة لغازات التبريد البديلة

تنفيذ المشروع واإلجراءات المستقبلية التي يتعين إجراؤها ألصحاب المصلحة بشأن  حلقة عمل  (د)
توعية لتيسير المشاورات والتعاون الجاريان مع صناعة التبريد وتكييف الهواء من أجل ضمان 

أكبر ومشاركة أصحاب المصلحة في قطاع الصناعة على التدريب ومشاورات بشأن الحوافز 
 و ؛)ةأمريكي اتدوالر 7,000(كربون العتماد بدائل خالية من الهيدروكلوروفلورو

  ).اأمريكي اردوال 3,144( المشروع ومتابعة تنفيذ األنشطةرصد   (هـ)

  تعليقات وتوصية األمانة 

  التعليقات

  الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون للتخفيض المجمعتنقيح نقطة البداية 

الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد في اجتماعها الثمانين، قدمت حكومة ليسوتو طلبا لتمويل  -10
وفي طلبها، وافقت الحكومة على تعديل نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في  2الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

متوسط تنفاد األوزون محسوبة على إنها طنا من قدرات اس 1.54إلى  3.50استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون من 
بنقطة  ، ضمن جملة أمور،. وعلى هذا األساس، أحاطت اللجنة علما2016-2011المبلغ عنه في الفترة ك االستهال

البداية المنقحة المطلوبة من الحكومة، وأن التمويل اإلجمالي الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة األولى على النحو 
دوالرا أمريكيا؛ وأن التعديالت الضرورية  210,000دوالرا أمريكيا، بدال من  280,000المحسوب أصال، بلغ 

للتمويل ستتم خالل الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 
 )).3(أ)(80/69

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةلثالثامرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 

من قدرات طناً  1.00 على أال تتجاوزوتم تحديدها  2020أصدرت حكومة ليسوتو حصص الواردات لعام  -11
 .وفقا ألهداف االتفاق المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون

   

 
2 42UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/  
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  قطاع خدمة التبريد

على طلب للتوضيح، شرحت حكومة ألمانيا أن برنامج الترخيص لفنيي التبريد المقرر في األصل خالل  بناءً  -12
اهد ععمل إضافي في معايرة المنهج الدراسي لم تمويل الشريحة الثالثة قد ال يمكن تنفيذه إذ أن من المطلوب إجراء

كييف الهواء، وفي إنشاء آلية إنفاذ للتدريب اإلجباري والترخيص للفنيين. ولذلك، قررت تالتدريب على التبريد و
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.حكومة ليسوتو تنفيذ برنامج الترخيص خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

عن التحديث التعديلي للمعدات  تساءلتوالحظت األمانة أن التدريب على المناولة اآلمنة لغازات التبريد و -13
التي تستخدم غازات تبريد قابلة لالشتعال في البلد. وأكدت حكومة ألمانيا عدم اإلبالغ عن تحديث تعديلي لمعدات 

ع على إجراء جالشتعال وال يشلبغازات تبريد قابلة  22-على الهيدروكلوروفلوروكربون التبريد وتكييف الهواء القائمة
بشأن التحديث  73/34و 72/17التحديثات التعديلية هذه؛ وعالوة على ذلك، تدرك حكومة ليسوتو تماما المقررين 
مناولة غازات التبريد الجديدة  علىالتعديلي. وتبذل جميع الجهود لكي يضمن البلد أن الفنيين مؤهلين على نحو مناسب 

المستخدمة في معدات التبريد وتكييف الهواء الجديدة مع توافرها في السوق؛ وأن المدربين في معاهد التدريب يتم 
 .الالحق بشأن االستخدام اآلمن للبدائل القابلة لالشتعال تدريببال زويد الفنيينتدريبهم لت

 مصروفات وحدة تنفيذ ورصد المشروع

ت األمانة أنه مع ميزانيات الشريحة األخيرة، ستتجاوز المصروفات اإلجمالية لوحدة تنفيذ ورصد الحظ -14
دوالرا أمريكيا).  40,000دوالرا أمريكيا أعلى من ميزانية وحدة تنفيذ ورصد المشروع ( 2,139المشروع ما قيمته 

جميع أعمال الرصد المتعلقة بخطة إدارة  ووضحت حكومة ألمانيا أن وحدة األوزون الوطنية هي المؤسسة التي ستنفذ
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ووافقت على أال تطلب أمواال إلدارة المشروع ورصده في الشريحة 

دوالراأمريكيا) إلى  3,144الرابعة؛ وأن يتم تخصيص األموال المخصصة في األصل لوحدة تنفيذ ورصد المشروع (
 .بريد وتكييف الهواءبرنامج تدريب فنيي الت

  1سياسة الجنسانيةالتنفيذ 

أفادت حكومة ألمانية أن حكومة ليسوتو ملتزمة بالكامل لتنفيذ السياسة الجنسانية. وتشجع الحكومة  -15
من موظفي اإلنفاذ بموجب خطة  38فنيين و 16إلناث في برامج التدريب وقد أبلغت بالفعل عن تدريب لالممارسات 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتزايد مشاركة الفنيين اإلناث في برنامج التدريب لخدمة التبريد 
في المائة من المسؤولين  50مل عادة حوالي الجمارك يشسلطات وتكييف الهواء ويتم التشجيع عليها؛ وأن تدريب 

الفنيات اإلناث سوف تتابع وحدة األوزون الوطنية اإلناث نتيجة لعدد الضباط اإلناث في الجمارك وأنشطة اإلنفاذ. و
 وموظفات الجمارك التي تم تدريبهن.

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد استدامة إزالة 

لفنيين المدربين على الممارسات الجيدة للخدمة واالستخدام اآلمن تتخذ الحكومة خطوات لتعظيم عدد ا -16
للبدائل؛ عن طريق تدريب المدربين على الممارسات الجيدة للخدمة واالعتماد اآلمن للبدائل القابلة لالشتعال؛ وسيتم 

عدات. وقد ساعد تعزيز قدرة الفنيين في البلد على أساس جاري. وتم أيضا تعزيز مراكز التدريب من خالل دعم الم
الجمارك واإلنفاذ من خالل أنشطة التدريب وبناء القدرات، ساعد البلد على مراقبة ورصد  موظفيالتعزيز المستمر ل

واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على نحو فعال. ومن شأن كل هذه الجهود المذكورة سالفا أن تضمن 
  ربونية في البلد.استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

   

 
  .أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية على مدى دورة المشروع(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة 84/92طلب المقرر  3
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 الخالصة

ظلت حكومة ليسوتو في إنفاذ نظامها للترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد  -17
طنا من  0.56 كمية قدرها 2019الهيدروكلوروفلوروكربونية وبلغ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

في المائة أقل من خط األساس المطلوب لالمتثال وأهداف  60في المائة و 84قدرات استنفاد األوزون وهو بنسبة 
االتفاق المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على التوالي. ويحرز تقدم في خطة إدارة إزالة 

د حققت األنشطة المقررة بموجب الشريحة الثالثة األهداف المحددة لتدريب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وق
من األموال الموافق عليها حتى اآلن.  في المائة 92.6وبلغ مستوى الصرف ما نسبته الفنيين وموظفي اإلنفاذ. 

لة األجل وستعزز أيضا األنشطة المقررة بموجب الشريحة الرابعة قطاع خدمة التبريد، وتضمن االستدامة طوي
لألنشطة، وتمكن البلد من الوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول وبموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وسيستكمل البلد 
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لالتفاق مع اللجنة التنفيذية ويعتزم تقديم 

 .2021عام مرحلتها الثانية للخطة في 

  التوصية

علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من اللجنة التنفيذية  توصي أمانة الصندوق بأن تحاط -18
ة موليي كذلك بالموافقة الشصالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليسوتو؛ وتو

لة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليسوتو، ة من المرحنهائيعلى الشريحة الرابعة وال
 دول أدناه:ج، على مستوى التمويل المبين في ال2021-2020وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة للفترة 

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
 (دوالر أمريكي) 

  تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة

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

 الشريحة الرابعة) 

 ألمانيا  3,640 28,000

  

 
 
 
 
 
     
 


