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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
  سري النكا

  الرقابةتدبير   االجتماع الذي وافق عليه الوكالة ) عنوان المشروع1(
    2020% بحلول عام 35  الثاني والستون  (الرئيسية) اليوئنديبي )األولى(المرحلة  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد 

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 10.31 2018السنة:  الفئة األولى) يم، (المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة 2(
  

  2018 السنة: )قدرات استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من 3(
مكافحة  الرغاوى األيروصوالت المادة الكيميائية

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استهالك القطاع

التصن  
 يع

  الخدمة 
 10.31    10.31     22-هيدروكلوروفلوروكربونال

  

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

  14.1 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  13.9   2010  - 2009خط األساس للفترة 

 )قدرات استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل (طن من 

  9.14 المتبقي:  4.76 بالفعل:الموافق عليه 
  

 المجموع  2020 ) خطة األعمال5(

 0.22 0.22  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   اليوئنديبي
 33,433 33,433  التمويل (دوالر أمريكي)

 اليونيب
 0.18 0.18  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من 

 28,137 28,137  التمويل (دوالر أمريكي)
  

201 2010 بيانات المشروع  )6(
1 

2012 2013 201
4 

2015 2016 201
7 

2018 2019 2020 
 المجموع 

 غير متاح حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال
غير 
 متاح

غير 
 متاح

13.9 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 
 غير متاح

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

 غير متاح
غير 
 متاح

غير 
 متاح

13.9 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 
 غير متاح

التمويل الموافق  
عليه (دوالر 

 أمريكي) 

تكاليف    اليوئنديبي
 المشروع 

180,000 0 0 60,00
0 

0 0 127,766 0 0 0 31,10
0 

398,866 

تكاليف 
 الدعم

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

التمويل الموافق  
عليه (دوالر 

 أمريكي) 

  اليونيب
 

تكاليف 
 المشروع 

125,000 0 0 4,000 0 0 75,100 0 0 0 24,90
0 

249,000 

تكاليف 
 الدعم

16,250 0 0 3,100 0 0 9,763 0 0 0 3,237 32,370 

األموال التي وافقت عليها اللجنة  
 التنفيذية (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

305,000 0 0 84,00
0 

0 0 202,866 0 0 0 0 591,866 

تكاليف 
 الدعم

29,750 0 0 7,620 0 0 19,345 0 0 0 0 56,715 

األموال المطلوب   إجمالي 
  الموافقة عليها في هذا االجتماع

 (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,00
0 

56,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,570 5,570 

 

 الموافقة الشمولية      توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 
 

 الرابعةلشريحة التمويل  ا، طلبالرئيسية ه الوكالة المنفذة ت، بصفسري النكانيابة عن حكومة  ،اليوئنديبيقدم  -1
 ،اأمريكي  ادوالر  61,570  بمبلغ،  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد  من    األولىالمرحلة  واألخيرة من  

لليوئنديبي،  اأمريكي ادوالر 2,333 البالغةوكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم  ،دوالر أمريكي 31,100يتألف من 
 الطلبويشمل  1.دوالرا أمريكيا لليونيب 3,237 البالغةوكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم  ،دوالر أمريكي 24,900و

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

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد التقرير عن استهالك 

مواد الاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  10.00قدره استهالك  إلى سري النكاحكومة  تشير تقديرات -2
مواد في المائة عن خط أساس االمتثال الخاص بال 28، وهو ما يقل بنسبة 2019في عام  يةهيدروكلوروفلوروكربونال
 .1في الجدول  2019-2015للفترة  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الاستهالك  . ويرديةهيدروكلوروفلوروكربونال

  )2019-2015للفترة  7(بيانات المادة  سري النكافي  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الاستهالك  -1الجدول 
 خط األساس  *2019 2018 2017 2016 2015 ية هيدروكلوروفلوروكربونال المادة 

 طن متري 
 218.40  181.81 187.46 164.97 191.68 187.45 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 235.20  181.81 187.46 166.95 191.68 187.45 المجموع (طن متري) 
   استنفاد األوزون  قدراتطن من  

 12.00 10.00 10.31 9.07 10.54 10.31 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 13.90 10.00 10.31 9.11 10.54 10.31 ) قدرات استنفاد األوزونالمجموع (طن من 
  تقدير مقدم من اليوئنديبي.* 

أقل من االستهالك المسموح به  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد لااستهالك إجمالي كان  ،2015منذ عام و -3
 قدرات استنفادمن طن  12.5البالغ و بموجب بروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية

خيص االترإصدار  إنفاذ نظام    ومن بينها  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد  تنفيذ أنشطة    نتيجة  ،األوزون
في قطاع خدمة  العامةتوعية الو ،ينتقنيوتدريب موظفي الجمارك وال ،ة في قطاع التجميعتقنيوالمساعدة ال ،والحصص

على  غير القائمةالتبريد وتكييف الهواء. كما يرجع االنخفاض في االستهالك إلى إدخال معدات التبريد وتكييف الهواء 
 .22-هيدروكلوروفلوروكربونال

 البرنامج القطريتقرير تنفيذ 

 وهي تتسق  2018عام  ل  البرنامج القطريأبلغت حكومة سري النكا عن بيانات استهالك القطاع في تقرير تنفيذ   -4
 2019لعام    البرنامج القطرييتم تقديم تقرير تنفيذ  . وسمن بروتوكول مونتريال  7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  

 .2020 أيار/مايو 1بحلول 

 
  إلى اليوئنديبي. مدير وحدة األوزون الوطنية في سري النكامن   2020مارس/آذار  12وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 تقرير التحقق

من تحقق أُجري  ،يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد الرابعة من تمويل الشريحة قبل تقديم  -5
بسبب حاالت الطوارئ غير أنه  ؛2019 عام  إلى 2016عام للفترة من  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الاستهالك 

تقديم تقرير التحقق   اليوئنديبيتوقع  . ويحتى وقت إصدار هذه الوثيقة  م دِ لم يكن التقرير قد قُ   ،19-كوفيد  جائحةالمرتبطة ب
أسبوعا قبل االجتماع السادس  12في موعد ال يتجاوز من األحوال وعلى أي حال  ،2020 تموز/هبحلول نهاية يولي

 والثمانين.

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد من  الثالثةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 قانونيال اإلطار

مواد المن صادرات ال/وارداتالخاص بالوالحصص  خيصانظام إصدار التر تطبيقباإلضافة إلى  -6
والبوليوالت ب 141-هيدروكلوروفلوروكربونالأصدرت الحكومة حظرا على واردات  ،يةهيدروكلوروفلوروكربونال

 كانون األول/ديسمبرو  2015  الثانيكانون  /يناير  ابتداء من  ب141-هيدروكلوروفلوروكربونالسابقة الخلط القائمة على  
 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال صتم تحديث منهجية تخصيص حص ،2017ي عام . وفعلى التوالي ،2015

مواد العلى  القائمةالحظر المفروض على استيراد المعدات  وبدأ 2منذ ذلك الحين. هاالعمل ب ويجريللمستوردين 
جديدة المعدات اللحظر استيراد  تجري مناقشة مقترحو ،2018 كانون الثاني/يناير في يةهيدروكلوروفلوروكربونال
أصبح استخدام  ،2019 كانون الثاني/يناير 1ي . وف2020بحلول عام  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال قائمة علىال

كشرط للحصول على ترخيص حماية  التبريد وتكييف الهواء،إلزاميا لجميع ورش خدمة  غازات التبريدآلة استرداد 
 .2019 أيلول/على تعديل كيغالي في سبتمبر سري النكاصدقت والبيئة. 

 إزالتها  تالتي تحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة التي تم 2004أكدت حكومة سري النكا أن الئحة عام  و -7
محاولتين   كشفم  . وتبالفعل سارية وأن إدارة الجمارك تواصل رصد جميع المواد المستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة

والحكومة ليست على علم   ؛وأعيدت الشحنات إلى بلد المنشأ  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  اللالتجار غير المشروع ب
 في البلد. إزالتها تستنفدة لألوزون التي تمأي استخدام أو أي مخزونات من المواد الموجود ب

من موظفي الجمارك تدريبا على أحدث أساليب رصد ومنع االتجار غير المشروع  243تلقى ما مجموعه و -8
 عن. وقد نشرت وحدة األوزون الوطنية دليال يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الوال سيما  ،بالمواد الخاضعة للرقابة
مواد ال إزالةوجدول  ،وتسميات المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول 3رموز النظام المنسق

واللوائح ذات الصلة لموظفي اإلنفاذ والمستوردين. كما قدمت وحدة األوزون الوطنية  يةهيدروكلوروفلوروكربونال
 المتعددة لسلطات الجمارك. غازات التبريد الكشف عن ة أجهزمن  جهازين

 قطاع خدمة التبريد

 :على ما يليالمنفذة الرئيسية األنشطة اشتملت  -9

في المؤسسات التقنية  التبريد وتكييف الهواءقامت لجنة التعليم التقني والمهني بتحديث منهج دورات   )أ(
 ؛واالستعادة وإعادة التدوير االسترداد لتشمل مقدمة عن بروتوكول مونتريال وعن ممارسات 

ا من قطاع خدمة تقني 238 بمشاركةخمس حلقات عمل تدريبية بشأن ممارسات الخدمة الجيدة تنظيم   )ب(

 
من المواد استهالك وجود يمكن أن تثبت شركات التبريد وتكييف الهواء التي تم تخصيص خمسة وتسعين في المائة من الحصة ل 2

  .فتخصص ألغراض الطوارئ ، في المائة 5البالغة المتبقية والنسبة م/سنة خالل السنوات الخمس الماضية؛ غك 680عن  يزيدالهيدروكلوروفلوروكربونية 

  الوصف المنسق للسلع ونظام الترميز. 3
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ا في تقني 1,261بمشاركة  حلقة عمل تدريبية 30؛ وهاوتجميع هاوتركيبأجهزة التبريد وتكييف الهواء 
 ؛القطاع غير الرسمي

م من غك 520 قدرها إجمالية شحنةب منزليةوحدة تكييف هواء  199ما مجموعه االستعاضة ع تتم  )ج(
 بقدرة 32-الهيدروفلوروكربونهواء جديدة قائمة على  أجهزة تكييفب 22-هيدروكلوروفلوروكربونال

تم استرداد معظم و 4؛ساعة/وحدة حرارية بريطانية 24,000و 9,000بين ما تبريد تتراوح 
 ؛الخدمة كشرط مسبق لمنح الحافز المتعاقد على تقديم واستعادته من قبل  22-هيدروكلوروفلوروكربونال

خطة تسعة مراكز نتيجة لما مجموعه  مما أدى إلى إنشاء    ،2018  حزيران/هفي يوني  استعادةمركز    أنشئ  )د(
 ؛االستردادومجموعات    ستعادةاالتم شراء وتوزيع آالت  و  ؛يةهيدروكلوروفلوروكربونالإدارة إزالة المواد  

وفر هذا النشاط حوالي . ويغازات التبريداستعادة  استرداد ووعقدت اجتماعات أصحاب المصلحة لتعزيز  
 ؛في السنة يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الطن واحد من 

 ،واللوائح القطرية ،يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال إزالةعمل للتوعية بشأن التزامات حلقات تنظيم   )ه (
للمستوردين  ،حترار العالميومنخفضة إمكانية االقدرات استنفاد األوزون التكنولوجيا الخالية من و

 والمهندسين والمستخدمين النهائيين.

 المشروع وحدة إدارة 

تنفيذ المشروع.  بوصفها المسؤولة عنلتعمل وحدة األوزون الوطنية تابعة لدارة المشروع إلوحدة  أُنشئت -10
خطة إدارة ل ةفرعيمن المكونات الاستراتيجيات تحت كل مكون وضع قدمت وحدة إدارة المشروع الدعم من خالل و

وقامت  ؛مع أصحاب المصلحة ووكاالت اإلنفاذ في تنفيذ األنشطة ونسقت ؛يةهيدروكلوروفلوروكربونالإزالة المواد 
بشكل وثيق مع الخبراء   توعمل  ؛يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  القاعدة بيانات لمستلزمات ومستعملي    بإنشاء وتحديث

دوالرا أمريكيا   27,766مسائل التنفيذ. وتم صرف ميزانية وحدة إدارة المشروع البالغة    علىالتقنيين والوكاالت المنفذة  
 5,500السفر وحلقات العمل واالجتماعات (و ؛دوالر أمريكي) 16,000الثالثة للموظفين واالستشاريين ( للشريحة

 ).أمريكيا دوالرا 6,266متنوعة (الخرى األمكتبية المصاريف الو ؛دوالر أمريكي)

 مستوى صرف األموال

 ادوالر 591,866أي جميع األموال الموافق عليها حتى اآلن (، كان قد تم إنفاق 2020فبراير/شباط  29 حتى -11
 .)اأمريكي

  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد واألخيرة من  الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

 :2021 ديسمبر/كانون األولو 2020 تموز/يوليهسيتم تنفيذ األنشطة التالية بين  -12

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الالئحة حظر استيراد المعدات الجديدة القائمة على  إعداد االنتهاء من  )أ(
ضوابط المتعلقة بوالجديدة    القائمةحلقات عمل تدريبية بشأن اللوائح  وتنظيم    ؛الرسميةونشرها في الجريدة  

نفاذ اإلمارك وجمن موظفي اللعشرين  ومعدات التبريد وتكييف الهواء    يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  ال
 ؛دوالر أمريكي) 2,000) (اليونيب(

 ؛التبريد وتكييف الهواء  يتقنيمن    160  بمشاركةحلقات عمل تدريبية بشأن ممارسات الخدمة الجيدة  تنظيم    )ب(
 14,000) (اليونيب(  الخدمة  وبرامج توعية بشأن تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء الجديدة لورش عمل

 ؛دوالر أمريكي)

 
  الوحدات الحرارية البريطانية في الساعة. 4
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وحدة تكييف  41لمراكز التدريب ومواصلة برنامج الحوافز الستبدال  سترداداال ن من آالتآلتيشراء   )ج(
 ؛)اأمريكي  ادوالر  18,866) (ليوئنديبيا(  22-هيدروكلوروفلوروكربونال  منزلية إضافية قائمة علىهواء  

 إزالةحلقات عمل توعية وتدريب للمستوردين والمستخدمين النهائيين على أحدث سياسات ولوائح تنظيم   )د(
وبرنامج الحوافز الستبدال وحدات  ،واالستعادة وبرنامج االسترداد  ،يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال

 ؛دوالر أمريكي) 8,900) (اليونيب( المنزليةتكييف الهواء 

الخبراء (أي الموظفين و يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد رصد أنشطة مشروعات   )ه (
اتب ونفقات المك ،دوالر أمريكي 2,000والسفر واالجتماعات  ،دوالر أمريكي 7,000االستشاريين 

 دوالرا أمريكيا). 12,234) (اليوئنديبيدوالرا أمريكيا) ( 3,234

 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 تعليقاتال

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال استهالكتقرير عن 

تقديم  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد تتطلب الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من  -13
وأن استهالك   ،19-كوفيد  جائحةأن استكمال هذا التقرير سيتأخر نظرا للقيود الناشئة عن  األمانة  تقرير تحقق. وإذ تالحظ  

 ،توصي هافإن ،في المائة 28بنسبة  كان أقل من خط األساس 2019المقدر لعام  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال
ما على أساس    ،على أساس استثنائي ودون وضع سابقة  ،يحة التمويل هذه بالموافقة على طلب شر  ،لنظر اللجنة التنفيذية

 :يلي

 5؛اليونيبو اليوئنديبيإلى  الموافق عليهاطلب إلى أمين الخزانة تحويل األموال سيُ   )أ(

 ؛أسبوعا قبل االجتماع السادس والثمانين  12التزم بتقديم تقرير التحقق في موعد ال يتجاوز  اليوئنديبي  أن    )ب(

وأن اإلجراءات المنفذة  ،تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الرابعةسيتم   )ج(
خطة إدارة إزالة المواد في التقرير المرحلي للمرحلة األولى من  ستُدرجلتحقيق هذه الغاية 

إدارة إزالة  خطةمع طلب البلد الخاص بالمرحلة الثانية من  المقرر تقديمه يةهيدروكلوروفلوروكربونال
 ؛يةهيدروكلوروفلوروكربونالالمواد 

تتخذ س ،حكومة سري النكا التفاقها مع اللجنة التنفيذيةمن جانب  المحتملغير متثال االفي حالة عدم   )د(
 اإلجراءات ذات الصلة. اللجنة التنفيذية

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من تقرير 

 القانوني اإلطار

 طن من  9.14  بمقدار  2020لعام    يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الحددت حكومة سري النكا حصة استيراد   -14
قدرات  منطن  0.5تحتفظ الحكومة بحوالي . وسق مع أهداف بروتوكول مونتريالساألوزون بما يت قدرات استنفاد

 في المائة من الحصة) ألغراض الطوارئ. 5األوزون (أي  استنفاد

 
أن بعد إال إلى الوكاالت  موافق عليهاأموال أي يتم تحويل لن ب، في الوقت المناس اكن تقرير التحقق جاهزي(ب) على أنه إذا لم 72/19 المقررينص  5

البلد في حالة امتثال. وبالنظر إلى الظروف الحالية، يُقترح، على أساس استثنائي، تحويل األموال إلى الوكالة   الذي يؤكد أنفقط  األمانة تقرير التحقق   تستلم
  .وقت الموافقة
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 خدمة التبريدقطاع 

في جميع ورش  غازات التبريدعن االستخدام اإللزامي آللة استرداد  الحصول على بياناتطلبت األمانة  -15
الذي  ،أن تحصل جميع ورش العمل الكبيرة على ترخيص حماية البيئة قتضيأن الحكومة تب اليوئنديبيوأفاد . الخدمة
 ،بالتعاون مع وزارة البيئة  ،قامت وزارة الصناعةو.  هاوإعادة تدوير  عند صيانة المعدات  غازات التبريد  دادراست  يشترط

كن وحدة األوزون ستتمو ؛للبيئة مراعية أعماال التي تنفذالحجم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة  بإدخال نظام 
الوطنية من مساعدة ورش الخدمة في الحصول على القروض لشراء معدات االستعادة وإعادة التدوير اإللزامية. ومن 

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الكل ورشة عمل إدارة الطلب على  يكون بوسعتضمن الحكومة أن  ،خالل هذا النهج
 وتلبية االمتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال. ،التقنيينإلى جانب تدريب ، للخدمة

ملخص ال 6،تقريرا عن تنفيذ برنامج الحوافز في سري النكا اليوئنديبيقدم  ،االجتماع الرابع والثمانينفي و -16
 أدناه:

المعدات القائمة على استخدام  تشجيعأصبحت الحكومة قادرة على  ،استنادا إلى النتائج األولية  )أ(
 تطويرتم  و  ؛22-هيدروكلوروفلوروكربونالكبديل مناسب للمعدات القائمة على    32-فلوروكربونالهيدرو

وجود معدات  التبريد وتكييف الهواءيدرك مستوردو معدات  ،ي الوقت الحاضروف ؛برنامج توعية قوي
الوصول إلى الموردين العالميين  ويمكنهم وخصائصها التقنية  32-الهيدروفلوروكربونقائمة على 

 ؛الرئيسيين

أوصي بإدراج بند في المبادئ التوجيهية للمشتريات الحكومية لتحديد أولويات شراء معدات التبريد   )ب(
 أُدرج ،عالوة على ذلكو ؛االحترار العالمي إمكانيةمنخفضة  غازات التبريدوتكييف الهواء القائمة على 

 ؛لمباني الخضراءية لالمبادئ التوجيهاالحترار العالمي في  إمكانيةمنخفضة  التكنولوجياتاستخدام 

التبريد وتكييف ي تقنيالقابلة لالشتعال ل غازات التبريد مناولةعلى  اوحدة األوزون الوطنية تدريب قدمت  )ج(
 ؛الهواء

 التكنولوجياتأن العمالء منفتحون على  غير أنه من المتصور ؛ال يوجد حاليا رصد خارجي للبرنامج  )د(
 ؛تواصل وحدة األوزون الوطنية متابعة اتجاهات السوقو  ؛)R-290و  ،32-الهيدروفلوروكربونالجديدة (

وال يزال عائقا   ،القابلة لالشتعال عائقا أمام اختراق السوق  غازات التبريدكان استخدام    ،في بداية البرنامج  )ه (
دعم في  حاسما  كان  وافز  برنامج الح  غير أن  ؛R-290  التبريد  غاز  كبيرا أمام إدخال الوحدات القائمة على

للمستخدمين المقدمة  حيث ساعدت مدفوعات الحوافز    ،لسوقل  32-الهيدروفلوروكربونتكنولوجيا  اختراق  
وصي الحكومة . وت32-الهيدروفلوروكربونفرق تكلفة المعدات القائمة على  في  فجوة  الالنهائيين على سد  

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من إطار بشدة بمواصلة الحوافز المماثلة في 
 .يةهيدروكلوروفلوروكربونال

لسري النكا  يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد إلى أن المرحلة األولى من  اليوئنديبيأشار و -17
 من االتفاق. 14على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ،2021 كانون األول/ديسمبر 31ستكتمل بحلول 

 7تنفيذ السياسة الجنسانية

خطة إدارة أثناء تنفيذ  ةالجنساني االعتباراتاألمانة أن حكومة سري النكا التزمت باتباع سياسة تعميم  تالحظ -18
سيتم تعزيز مشاركة المرأة عند تنظيم برنامج  ،. وخالل الشريحة الرابعةيةهيدروكلوروفلوروكربونالإزالة المواد 

 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63المرفق الثاني بالوثيقة  6

  .(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم االعتبارات الجنسانية طوال دورة المشروعات84/92طلب المقرر  7
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 توزيع األدوات والمعدات.عند و التوعيةفي أنشطة و ،التدريب وبناء القدرات

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال إزالةاستدامة 

والمعدات  يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد اللدى حكومة سري النكا تدابير قانونية قوية لمراقبة استيراد  -19
مواد ال زالةإلقع أنشطة بناء القدرات الجمركية . وتيةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الالقائمة على 

عمل لمساعدة ورش    نظام القروض الخضراءالحكومة   نفذ. وتإدارة الجماركنطاق  ضمن   يةهيدروكلوروفلوروكربونال
ي الخدمة دورات تدريبية للحفاظ على تقني  إلى  م يُقدّ . وشراء معدات االستعادة وإعادة التدوير اإللزاميةعلى  خدمة التبريد  

خطة إدارة ن وسيتم تنفيذها خالل المرحلة الثانية م ،ينتقنيشهادة رسمية لل إعدادجري . ويمعلوماتهم تحديث مهاراتهم و
استخدام على    المنزليةستبدال معدات تكييف الهواء  الشجع برنامج الحوافز  . وييةهيدروكلوروفلوروكربونالإزالة المواد  

جميع هذه التدابير استدامة  ضمن. وستبهاويزيد الوعي  االحترار العالمي إمكانيةالمعدات القائمة على البدائل منخفضة 
 في البلد. يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال إزالة

 االستنتاج

البلد نظام  عمل  . ويواتفاقها مع اللجنة التنفيذيةلبروتوكول مونتريال  في حالة امتثال    سري النكاحكومة    ال تزال -20
مواد ال القائمة علىعلى واردات المعدات المستعملة  سار المفعولهناك حظر و ؛والحصص خيصاصدار الترإل
مواد الواردات المعدات الجديدة القائمة على  تجري مناقشة فرض حظر علىو ،يةهيدروكلوروفلوروكربونال
 اإلنفاذتدريب موظفي الجمارك و ال يزال يجري. و2020عام ومن المقرر تطبيقه في  يةهيدروكلوروفلوروكربونال
وبرنامج الحوافز  عادة تقدم برنامج االسترداد واالست. ويلتدريبا مؤسساتإلى المعدات بشأن قدم دعم الخدمة ويُ ي تقنيو

ما . وبحتى اآلن بالكامل  الموافق عليهااالحترار العالمي. وقد تم صرف األموال    إمكانيةلتشجيع استخدام بدائل منخفضة  
 ،19-كوفيدإصدار هذه الوثيقة بسبب حاالت الطوارئ المتعلقة بجائحة تقرير التحقق وتقديمه وقت  ه لم يتيسر إكمالأن

قدم إلى التحقق سيُ تقرير قد التزم بأن  اليوئنديبيعلى الشريحة الرابعة على أساس أن  موليةتوصي األمانة بالموافقة الش
 أسبوعا قبل االجتماع السادس والثمانين. 12األمانة في موعد ال يتجاوز 

 التوصية 

توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة  -21
على  موليةوصي كذلك بالموافقة الشتو ؛لسري النكا يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد األولى من 

 ،لسري النكا يةهيدروكلوروفلوروكربونالإدارة إزالة المواد  خطةالشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من 
على أساس  ،على مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه  ،2021-2020 للفترة وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

 :ما يلي وعلى أساس ،استثنائي ودون وضع سابقة

 إلى اليوئنديبي واليونيب؛ الموافق عليهاطلب إلى أمين الخزانة تحويل األموال سيُ   )أ(

 أسبوعا قبل االجتماع السادس والثمانين؛  12اليوئنديبي التزم بتقديم تقرير التحقق في موعد ال يتجاوز  أن    )ب(

واألخيرة من المرحلة األولى   سيتم تناول التوصيات الواردة في تقرير التحقق أثناء تنفيذ الشريحة الرابعة  )ج(
، وأن اإلجراءات المنفذة لتحقيق هذه الغاية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد في التقرير المرحلي للمرحلة األولى من  ستُدرج
 يةهيدروكلوروفلوروكربونالخطة إدارة إزالة المواد  طلب المرحلة الثانية من كجزء من المقرر تقديمه

 ؛لسري النكا

 ،مع اللجنة التنفيذية االنكا لم تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقه سريفي حالة تأكيد تقرير التحقق أن   )د(
تطبيق  ومن بينها ،إلجراءات ذات الصلةالنظر في اتخاذ ابلغ اللجنة التنفيذية حتى يتسنى فإن األمانة ستُ 

 .االجتماع السادس والثمانينفي  ،الجزاءبند 
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 تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة
  

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

  )الرابعة الشريحة

 اليوئنديبي  2,333 31,100

خطة إدارة إزالة المواد   (ب) 
، األولى(المرحلة  يةهيدروكلوروفلوروكربونال

  )الرابعة الشريحة

  اليونيب  3,237 24,900

        
 

 
 


