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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

  ملديف

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

)، ليوئنديبيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (ا   خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) 

  (رئيسية)

  2020% بحلول عام 100  الستين

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 3.32   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2013 السنة:  ية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  3.32    3.3      22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  ت االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) بيانارابعا(

  3.7  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  4.6  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  0  المتبقي: 3.6  موافق عليه بالفعل:
  

  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2017 2016  2015

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

  (اليونيب)

 0.5 0.2 0 0.3 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 170,246 56,500 0 113,746 التمويل (دوالر أمريكي)

  

-2011  2010  ) بيانات المشروعسادسا(
2012  

2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

  المجموع 2020 2019

غير  غير متوفر  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متوفر

غير  2.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 4.6
  متوفر

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

غير  غير متوفر
 متوفر

غير  0.1 1.2 1.2 2.4 2.4 3.0 3.3 3.3
  متوفر

التمويل 
المتفق عليه 

(دوالر 
  كي)أمري

برنامج األمم 
المتحدة 
اإلنمائي 

  )ليوئنديبي(ا

تكاليف 
  المشروع

400,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 420,000 

تكاليف 
  الدعم

30,000 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 31,500 

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

  (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

355,940 0 173,400 0 100,66
0 

0 50,000 0 0 0 680,000 

تكاليف 
  الدعم

46,272 0 22,542 0 13,086 0 6,500 0 0 0 88,400 

األموال الموافق عليھا من 
قبل اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

755,940 0 193,400 0 0 0 0 0 0 0 949,340 

تكاليف 
  الدعم

76,272 0 24,042 0 0 0 0 0 0 0 100,314 

وب إجمالي األموال المطل
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 100,66
0 

0 0 0 0 0 100,660 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 13,086 0 0 0 0 0 13,086 

  

  النظر بصفة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
  

ةللبي، قّدم برنامج األمم المتحدة لديفمبالنيابة عن حكومة   -1 ذةااليونيب( ئ ة منف اع رئيسية ) كوكال ى االجتم ، إل
امس ريحة  الخ ل الش اً لتموي بعين طلب ةوالس ة،  الثالث واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط غم  بمبل

ة  100,660 ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك دة ل دوالر أمريكي 13,086دوالر أمريكي، زائ م المتح امج األم ة برن للبيئ
ذ الشريحة (اليونيب) فقط ر التحقق بشأن استھالك. يتضمن الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفي ة وتقري واد  الثاني الم

  . 2017 إلى 2016للفترة من الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل استھالك

ل   -2 ة البرازي ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 3.32اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع ر الجدول 2014ف تھالك  1. ويظھ واد اس ةالم رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2014-2010.  

  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة  ديفملالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس  * 2015   2014 2013 2012 20102011  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد

    طن متري
 70.2 44.50 49.166.6567.0057.9460.28  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.2 0 12.10000  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 76.4 44.50 61.266.6567.0057.9460.28  الطن المتري)المجموع (ب
     طن من قدرات استنفاد األوزون

 3.9 2.45 2.73.673.643.193.32  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.7 0 1.30000  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

تنفا درات اس ن ق الطن م وع (ب  دالمجم
 األوزون)

4.03.673.643.193.32 2.45 4.6 

  ، كما تم تقديمه من قبل البلد.2015*تقدير كما في سبتمبر/أيلول 
  

غ  3.32( 2014إن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -3 تنفاد األوزون) المبل درات اس طن من ق
ادة  ل  7عنه بمقتضى الم اً ( 28بنسبة من خط أساس استھالكھا ھو أق ة تقريب تنفاد  4,6في المائ درات اس طن من ق

ام  داًء من ع ام. ابت ذلك الع ه ل اك استھالك 2011األوزون) ومعادل للحد األقصى لالستھالك المسموح ب م يكن ھن ، ل
ة 141-للھيدروكلوروفلوروكربون ا مع اللجن واردة. عمالً باتفاقھ ى ال اللوائح الصارمة عل اً ب ك مرتبط ب؛ وقد كان ذل

ة من  التنفيذية، وافقت حكومة الملديف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  4.6على تخفيض خط األساس الستھالكھا للم
ه من  3.70طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  غ عن ّدر المبل ان االستھالك المق طن من قدرات استنفاد األوزون. وك

ام  ة  2015قبل البلد، استناداً إلى الحصص الصادرة لع تنفاد ا 2.95البالغ درات اس طن من  2.45ألوزون، طن من ق
  . 2015قدرات استنفاد األوزون ابتداًء من سبتمبر/أيلول 

  تقرير التحقق

واد   -4 ادرات الم واردات وص ص ل راخيص وحص نح ت ام م ذ نظ ة تنف ق أّن الحكوم ر التحق د تقري أّك
ام  ة لع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني طن من  3.32( 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأّن مجموع استھالك الم

  قدرات استنفاد األوزون) كان متسقاً مع اتفاقھا مع اللجنة التنفيذية. 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت الحكومة عن البيانات القطاعية الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ   -5
  . 7ات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة ، وقد كانت ھذه البيان2014البرنامج القطري لعام 
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  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني والتنظيمي وبناء القدرات

ام  إن   -6 نح نظ ذ م ه من ول ب ة معم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني راخيص وحصص الم ام ت دد . 2011ع وتح
ل من ا ة بأق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ه بموجب الحكومة حصة استيراد الم لحد األقصى لالستھالك المسموح ب

  بروتوكول مونتريال للسماح باإلزالة المعجلة وفقاً التفاقھا مع اللجنة التنفيذية.

التي ال تستخدم المواد  لتبريدوغازات ادات استيراد المع بشأنالضريبية  والروادع الحوافزعلى تمت الموافقة   -7
يتم ومن خالل تعديل قانون االستيراد / التصدير.  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية انون، س ذا الق بموجب ھ

ا (وغيرھ تخفيض بنسبة تطبيق دمن  اخمسة في المائة في الضرائب على استيراد و / أو شراء األموني  غازات التبري
ة ةذا البديل المي المنخفض رار الع ة االحت ينت إمكاني ي ح ادة ال )، ف تتم زي ه س رائب أن تيرادض ى اس واد  عل الم

  .الحالي عن معدلھافي المائة  100 بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية والخلطات

ً  معدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحظر على استيراد الإن   -8 النھائية  الموافقة ينتظر حاليا
  .2015 /كانون األولفي ديسمبر تطبيقهمن قبل مجلس النواب، وسيتم 

ـ تدريبية  اتدور أربعةأجريت   -9 اذ في عامي  122بشأن بناء القدرات ل . وشددت 2014و  2013موظف إنف
اطع والت دقيق متق إجراء ت ارك ب وظفي الجم الغ اإللزامي للسماح لم ة متطلب اإلب ى أھمي دريبات عل ذه الت ق من ھ حق

ارك  ى مكتب جم د إل د غازات التبري ة لتحدي زة محمول وفير ستة أجھ الواردات الفعلية مقارنةً بالحصص. وتم أيضاً ت
  الملديف. 

   قطاع خدمة التبريد

ـ  نُظمت  -10 ليمة ل ة الس ة بشأن ممارسات الخدم واء في قطاع  45ستة ورش عمل تدريبي د وتكييف ھ ي تبري فن
ة، جيث 2014و  2013ين عامي السياحة ومصايد األسماك ب . استمر برنامج االستعادة واالسترداد في الشريحة الثاني

  ورشة عمل خدمة ؛ وتم شراء وحدات استعادة وتوزيعه على الفنيين.  19ميكانيكياً من  36تم تدريب 

  المساعدة الفنية لقطاع الخدمة

واد  R-438Aلى إ 22-تم توفير الحوافز للتحول من الھيدروكلوروفلوروكربون  -11 د من الم (خليط غازات تبري
غ  م 2,265الھيدروفلوروكربونية بإمكانية احترار عالمي تبل د ت ى خمسة شركات في قطاع مصايد األسماك ، وق ) إل

ا  ارات التكنولوجي ى خي ز عل يية، مع التركي تحويل شركتين منھا. واستمرت المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيس
  تحديثي للمعدات الموجودة لكل من سفن الصيد وعمليات التعبئة الشاطئية.   األفضل إلجراء تعديل

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ة   -12 ي تعمل تحت إشراف وزارة البيئ تتم إدارة وحدة تنفيذ ورصد المشاريع من قبل وحدة األوزون الوطنية الت
ذ والطاقة. ووحدة تنفيذ ورصد المشاريع مسؤولة عن تنفيذ البرامج ا لقطرية والتفاعل مع أصحاب المصلحة بشأن تنفي

  المشاريع ونشر المعلومات.

ة   -13 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي أُجريت ورشة عمل بشأن جدول إزل وشملت أنشطة نشر الوعي الت
ون  ؛ وتوزيع كتيبين 2013والتكنولوجيات الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فبراير/ شباط  بشأن القن

م إطالق  ا ت ديف ؛ كم واء في المل د وتكييف الھ ة للتبري ة وطني م إنشاء أول جمعي د ت ة. وق البيئي واللوئح باللغة المحلي
  مركز استرداد واسترجاع.
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  مستوى صرف األموال

، تم صرف دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن 949,340، من أصل مبلغ الـ 2015كما في اغسطس/آب   -14
يتم صرف الرصيد  240,670دوالر أمريكي لليونيب و  412,527دوالر أمريكي ( 653,242مبلغ  لليوئنديبي). وس
  ). 2(الجدول  2016دوالر أمريكي في عام  296,098البالغ 

  )للملديف (دوالر أمريكي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن  2الجدول 
  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة

  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه
ةبرنامج األمم المتحدة   للبيئ

 )اليونيب(
355,940350,738173,40061,834 529,340 412,572 

دة  م المتح امج األم برن
  اإلنمائي (اليوئنديبي)

400,000240,67020,0000420,000 240,670 

 653,242 949,340 755,940591,408193,40061,834 المجموع
 69 7832  (%)  معدل الصرف

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

ة ا  -15 ن خطة إدارة إزال ة م ل الثالث ذ شريحة التموي يتم تنفي ين س رة ب ي الفت ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني لم
  :وسيتم تنفيذ األنشطة التالية، 2017وديسمبر/كانون األول  2016يناير/كانون الثاني 

 ؛ دوالر أمريكي) 40,660سياسات وإنفاذ إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) ( ) أ(

أن ال  (1) د بش وم واح دة ي دريبيتين لم ل ت ـ ورشتي عم دة ل وائح الجدي انون  30ل اذ ق موظف إنف
  دوالر أمريكي) ؛ 15,000(

ـ (2)      ة ل اً 30 – 20ثالثة ورش عمل تدريبية لمدة يومية بشأن اللوائح الجديدة في قطاع الخدم فني
  دوالر أمريكي) ؛ 17,660(

تنفدة لألوزو(3)      واد المس د واردات الم ات لرص ع البيان ة لجم ة إلكتروني ذ منص واد تنفي ن/الم
  ؛دوالر أمريكي) 8,000( الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة (اليونيب) (  ) ب( واد الھيدروكلوروفلوروكربني دوالر  30,000خطة للتخفيض التدريجي الستھالك الم
 أمريكي) مع األنشطة التالية :

 دوالر أمريكي) ؛ 10,000مدرباً ( 45ثالثة حلقات عمل لتدريب المدربين لـ   ) 1(

 دوالر أمريكي) ؛ 11,000مشاركاً ( 40داخليين لسفن الصيد والمنتجعات السياحية لـ دريبين  ) 2(

  دوالر أمريكي) ؛ 9,000)   استھالل برنامج لمنح الشھادات للفنيين (3(

واد   (ج) ة وم ة توعي ك حمل ي ذل ا ف ة، بم وعي والتوعي ز ال ب) (تعزي ة (اليوني دوالر  20,000مطبوع
 أمريكي) ؛

 دوالر أمريكي). 10,000سيق المشروع (اليونيب) (رصد وإدارة تن   (د)
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني والتنظيمي وبناء القدرات
ةالأصدرت   -16 ل حكوم واردات ا بالفع واد حصص ل ةلم ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني درھا  2015لع  53.6وق

اطن ( تنفاد األوزون)، أي 2.95ميغ درات اس ن ق ن م ـ  ط ل ب ة  35أق ي المائ نف ه بموجب  م موح ب تھالك المس االس
  في المائة من الحد األقصى لالستھالك المسموح به بموجب االتفاق.  20بروتوكول مونتريال وأقل بـ 

ب أن ال  -17 رح اليوني واد وش ى الم ة عل دات القائم ى واردات المع ر عل ذ الحظ ي تنفي اخير ف ت
ة 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية، المخطط له في األساس لعام  انون شامل لحماي ى وضع ق ، كان بسبب الحاجة إل

  دات. األوزون من أجل تعزيز خطة اإلزالة المعجلة الخاصة بالبلد على نحو أفضل، بدالً من قانون يحظر فقط الوار

  قطاع خدمة التبريد

تدامة   -18 د إن االس ي التبري دريبي لفني امج الت ل للبرن ة األج دعمھا طويل اء ي ة أول إنش بالد، لجمعي ي ال د ف لتبري
  .واالتفاق مع الجامعة الوطنية لتصميم والمساعدة في تقديم التدريب

 التجريبي يالتحديثالتعديل تنفيذ حافز سھيل وأخذت األمانة علماً بجھود البلد، من خالل مساعدة اليوئنديبي، لت  -19
 حول، طلبت األمانة توضيحات عمليات التعديل التحديثي اأنجزت اللتين بالشركتين. وفيما يتعلق مصايد األسماكلقطاع 

ار  باب اختي از ،R-438Aأس و غ د  وھ غ تبري المي تبل رار ع ة احت ع  2,265ذات إمكاني ة م واد  1,810بالمقارن للم
ة الھيدروكلو فو؛ روفلوروكربوني ي كي ر ف م النظ ررات ت ة  مق ة المتعلق ة التنفيذي ديثي (باللجن ديل التح ررانالتع  المق

ديل تحديثي 2 34/73و  1 17/72 ا تع ي أجري لھ دات الت اذا ) وما ھي المع ذت؛ ولم ذه األنشطة  نف  في حين أشارھ
ى أنالتكنولوجي وفريق التقييم  يساإلقتصادي إل اك  ه ل ديھن دائل تع تبدال ذاتب المي  ل تحديثي واس رار ع ة احت إمكاني

  .المحددة االستخداماتلھذه  منخفضة

  (اليوئنديبي) ما يلي : برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي معرض الرّد، شرح   -20

بمثابة غاز تبريد بديل مستندة إلى تقييم لقطاع مصايد  R-438Aكانت المعايير المستخدمة الختيار  ) أ(
ة لالمتبقي لعمر األسماك وتضمن ا دل التسرب، وتكلف دات، ومع ديل لمع ك التع ا في ذل التحديثي بم

 القابلية لالشتعال والتوافق مع المعدات؛وتوافر الحالي والمستقبلي، الالتبريد البديلة، و غازات تكلفة

ة لالش  ) ب( د القابل تعال ؛ لم تسمح متطلبات السالمة التنظيمية والتشغيلية للقطاع باستخدام غازات التبري
 في إجراء تعديل تحديث للمعدات بھذه البدائل ؛وبالتالي، ليس ھناك خطر 

دروكلوروفلوروكربون   (ج) في قطاع  22-واجھت الملديف تحدي كبير يتمثل في تخفيض استھالك الھي
ّكل  بالد، ويش ن اقتصاد ال م م زء مھ و ج ماك، وھ ي  20مصايد األس تھالكھا الكل ن اس ة م ي المائ ف

ين للھيدروكلورو ع القطاع ب ين وم راء الفني ، 2013و  2010فلوروكربون. وبعد مشاورات مع الخب
ار  القطاعلى أن كحل مؤقت، مع اإلشارة إ R-438Aتم اختيار  ي خي ى تبن ة قد وافق عل ذات إمكاني

دما  احترار عالمي منخفضة احصبح يعن ة مت ة التجاري ى  من الناحي ة، عل ة التقني ا من الناحي وممكن
 ؛ و صةنفقتھم الخا

                                                 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو الشرائح أو المشاريع أو األنشطة التي اقترحت إجراء تعديل تحديثي  بإدراج في الموافقة على خطط 1

إذا التنفيذية تالحظ أنه، لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة أن اللجنة 
أو سامة والخدمة أجرى البلد تعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات تبريد قابلة لالشتعال 

  المرتبطة بھا، فإن يقوم بذلك على اتفاق أنھم سيتحملون كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك.
بعين االعتبار، المباشرة بإجراء عمليات التعديل التحديثي التي تستخدم مواد قابلة لالشتعال في معدات  17/72بعد أخذ المقرر  في حال قرر البلد، 2

  مصممة في األساس للمواد غير القابلة لالشتعال، يجب القيام بھا فقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة. 
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ديف   (د)  ة المل ا إن حكوم ة لنھجھ داث واعي دم إح ة وع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم أثير  إلزال ت
واعلى مسار  نخفض لنم اليل الم ون، وبالت يف ،لكرب اخالدابير أخرى للحد من تتخذ ت ھ أثير المن  يت

ً  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ديل اتأخير إن . كلما كان ذلك ممكنا دات لالتحديثي لتع لمع
اع  ي قط تخدمة ف ماكالمس ايد األس دم ي مص ر ع ي خط بالد ف ع ال دافض ق أھ واد  تحقي ة الم إزال

ا الي، وافقالھيدروكلوروفلوروكربونية المحددة لھ ى إدخال  ت، وبالت ة عل ة  R-438Aالحكوم بمثاب
 للقطاع.تبريد المؤقت غاز 

 الخالصة

ديف اإلزالةاألمانة أن تنفيذ تالحظ   -21 ة للمل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة للم دم المعجل زال ت. ال آخذ في التق
ا ةفي قطاع خدماألنشطة  ديم المساعدة لقطاع  ؛ التبريد تنفذ كما ھو مخطط لھ ؛ وسوف  مصايد األسماكويجري تق

ارك  ين وموظفي الجم ىتستند استدامة تدريب الفني ات المؤسسية في  إل ة صيغتھاالترتيب اء من  النھائي د االنتھ أول بع
ريحتين.  وءش ي ض ة وف طة الجاري ة أن ؛ واألنش واد حقيق ه للم ق من ه والمتحق غ عن تھالك المبل االس

ام  ة لع د 3.32( 2014الھيدروكلوروفلوروركبوني ادل للح تنفاد األوزون) مع درات اس  لالستھالك األقصى طن من ق
دراتطن  3.7المحددة بـ في البالد في المائة من نقطة االنطالق  10أقل بـ  المسموح به (أي تنفاد األوزون) من ق ؛  اس

ة لقطاع ونظام منح التراخيص والحصص الموجود ؛ و ة ؛التقدم المحرز خالل الشريحة الثاني ام و الخدم المستوى الع
ذا الطلب للنظربفي المائة)، توصي األمانة  69( للصرف بصورة  هفي الموافقة على التمويل للشريحة الثالثة. ويقدم ھ
ة را  فردي ديثي لنظ ديل التح دات للتع ةلمع ن إمكاني ى م المي أعل رار ع ة احت د ذات إمكاني از تبري  بغ

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -22

 تأخذ علماً : ) أ(

ة إدارة إز  )1( ن خط ة م ريحة الثاني ذ الش أن تنفي ي بش التقرير المرحل واد ب ة الم ال
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في الملديف ؛

ل بعض الشركات في قطاع مصايد  )2( دات المستخدمة من قب بأنه تم إجراء تعديل تحديثي للمع
  بمثابة غاز تبريد بديل على أساس مؤقت ؛ 438A-األسماك بالھيدروفلوروكربون

دما يصبح بأن ھذه الشركات ستتحول إلى البديل ذات إمكانية اال  ) 3(  حترار العالمي المنخفضة عن
  على نفقتھم الخاصة ؛ وممكنا من الناحية التقنية من الناحية التجارية متاح

واد   ) ب( ة الم ذ خطة إدارة إزال ديف خالل تنفي ة المل ديبي االستمرار في مساعدة حكوم تطلب من اليوئن
المي المنخفضة الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا في تحديد البدائل ذات إمكان رار الع ة االحت ي

 لقطاع مصايد األسماك ؛

ل   (ج) ارة من قب ة المخت ا المؤقت ة استخدام التكنولوجي ة عن حال ة التنفيذي تطلب من اليوئنديبي إبالغ اللجن
 الحكومة في كل اجتماع حتى يتم إدخال تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ؛ و

ر  (د) ى الش ة عل ديف، الموافق ة للمل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م يحة الثالث
دوالر أمريكي، زائد تكاليف  100,660المقابلة لھا، بقيمة  2016-2017وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 دوالر أمريكي لليونيب. 13,086دعم الوكالة بقيمة 

__________________  


