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

  اإلزالة

 اليونيدو       الثالثة) حةيالشر ،ی(المرحلة األول ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ           

  ئةيلباألمم المتحدة لو                                                                                                                             
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  صربيا

 مقياس التحكم  االجتماع الذي اعتمد فيه  الوكالة عنوان المشروع(أوال) 

  2020عام % بحلول 35  الثاني والستون  األمم المتحدة للبيئة، اليونيدو (رئيسية)  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  
  طن من قدرات استنفاذ األوزون  6.92  2015السنة:  (المرفق ج، الفئة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  

  2016السنة:   (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

مكافحة  رغاوى إيروسوالت كيميائي
 الحرائق

عامل  مذيبات تبريد
 تصنيع

استخدام 
 مخبري

إجمالي استھالك 
 القطاع

  خدمة تصنيع  

 5.93    4.95 0.98        22 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.02      0.02   123 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.45    0.45     ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  األوزون)(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ 

 8.37  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 8.4  :2010-2009خط األساس للفترة 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 
 5.43  المتبقي: 2.94 الموافق عليه بالفعل:

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  (خامسا) خطة األعمال

لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  ةإزالة المواد المستنفذ  للبيئةاألمم المتحدة 
  األوزون)

0 0 0 0 0 0.1 

 24,860 8,531 0 0 0 16,329 التمويل (دوالر أمريكي)

لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  ةإزالة المواد المستنفذ  اليونيدو
  األوزون)

0.2 0 0 0 0.1 0.3 

 100,513 27,628 0 0 0 72,885 التمويل (دوالر أمريكي)
  

 المجموع  2020  2019  2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (سادسا) بيانات المشروع
ال  ال يوجد  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 يوجد
ال 

 يوجد
 ال يوجد 5.46 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 8.4 8.4

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

ال  ال يوجد
 يوجد

ال 
 يوجد

 ال يوجد 5.46 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 8.4 8.4

التمويل الموافق 
 عليه 

 (دوالر أمريكي)

األمم 
المتحدة 
 للبيئة

تكاليف 
 المشروع

26,000 0 0 27,500 0 0 14,450 0 0 0 7,550 75,500 

تكاليف 
 الدعم

3,380 0 0 3,575 0 0 1,879 0 0 0 981 9,815 

تكاليف   اليونيدو  
 المشروع

360,130 0 0 444,130 0 0 67,800 0 0 0 25,700 897,760 

تكاليف 
 الدعم

27,010 0 0 33,310 0 0 5,085 0 0 0 1,928 67,333 

عليھا اللجنة  تاألموال التي وافق
 (دوالر أمريكي)التنفيذية 

تكاليف 
 المشروع

386,130 0 0 471,630 0 0 0 0 0 0 0.0 857,760 

تكاليف 
 الدعم

30,390 0 0 36,885 0 0 0 0 0 0 0.0 67,275 

إجمالي األموال المطلوب 
 الموافقة عليھا في ھذا االجتماع

تكاليف 
 المشروع

       82,250*    82,250 

تكاليف 
 الدعم

       6,964*    6,964 

  .2016* كان من المفروض تقديم الشريحة الثالثة في عام 
  الموافقة الشمولية توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 نياالجتماع التاسع والسبع یإل ،صربياحکومة  نيابة عن ة،يسيبصفتھا الوکالة المنفذة الرئ دو،يونيقدمت ال      - 1
بتکلفة  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالثالثة من المرحلة األول حةيالشر ليتمولطلبا 
أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  ردوال 67,800دوالر أمريكي، تتألف من  89,214 قدرھا ةيإجمال
 بقيمةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  14,450دوالر أمريكي لليونيدو، و 5,085 بقيمة

عن  ايمرحل رايتقر الطلب ويشمل. 1لمتحدة للبيئة)(األمم ا دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 1,879
 2015و  2014لعامي  ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من استھالك المواد الھ ريوتقر ةيالثان حةيالشر ذيتنف

 .2019 -  2017للفترة  حةيالشر ذيوخطة تنف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيعن استھالك المواد الھ ريتقر

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ استھالك

في  دروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من الھ 6,92أبلغت حکومة صربيا عن استھالك      -2
وھو أقل من خط أساس  2016طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  6,4قدره تقديري  واستھالك، 2015عام 

في  هلالستھالك المسموح ب یالحد األقص نفي المائة وأقل م 24بنسبة  للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونيةالمتثال ا
استھالك  1الجدول ويوضح في المائة .  15بنسبة  2016لعام  ةيذيمع اللجنة التنفالمبرم تفاق اال
 .2016 - 2012للفترة  دروکلوروفلوروکربونيالھ

  )2016 - 2012للفترة  7مادة ال اناتي(ب ايفي صرب دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ -1 الجدول
 خط األساس *2016 2015 2014 2013 2012  دروکلوروفلوروکربونيالھ

      طن متري
 141.0 107.82 114.52 133.23 137.21 169.1  22 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 1.1 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 123 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0.0 4.08 3.81 3.26 1.90 5.2  ب141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 9.1 0.0 2.85 5.28 4.63 16.6 ب142  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 151.2 112.8 122.08 141.77 143.74 190.9 طن متري)المجموع (
      استنفاذ األوزونطن من قدرات 

 7.76 5.93 6.30 7.33 7.55 9.30  22 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 123 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0.00 0.45 0.42 0.36 0.21 0.57 ب141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0.59 0.0 0.19 0.34 0.30 1.08 ب142  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 8.37 6.4 6.92 8.03 8.06 10.95 طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع (
 .2017أيار / مايو 1امج القطري في نبيانات البرقدمت * 

 فييوتک ديأجھزة التبر عيفي قطاع تصن التيبسبب التحو 22-دروکلوروفلوروکربونيانخفض استھالك الھ     -3
، R-406aالمادة ( كخليطب 142-دروکلوروفلوروکربونيالھ رادياست تمياألنشطة في قطاع الخدمة. و ذيالھواء وتنف

 22-دروکلوروفلوروکربونيمن الھ لمائةفي ا 55ب و142-دروکلوروفلوروکربونيفي المائة من الھ 41من  تکونتو
. 12-كبديل سھل اإلحالل للمعدات القائمة على الكلوفلوروكربون ، التي تستخدم )R-600a من المادة في المائة 4و

ستھالك االالمعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون في انخفاض وإيقاف تشغيل ممارسات الخدمة المحسنة  وساھمت
ب في  141-وفلوروكربونالھيدروكلور في استھالكبدأت صربيا و. 2016في عام  R-406a عدم استيراد المادةو

من  رةيصغ ةيکم واستھلكتوالتنظيف؛ وتستھدف أنشطة التوعية ھذا االستھالك.  الغسلألغراض  2011عام 
 االستھالككان من المرجح أن يخدم ھذا و؛ 2016و 2015و  2010في األعوام  123-دروکلوروفلوروکربونيالھ

 دمة المتقطعة.مع احتياجات الخ أجھزة تبريد المبانيعددا صغيرا من 

                                                 
  من وزارة الزراعة والحماية البيئية في صربيا إلى اليونيدو.  2017أبريل/ نيسان  18حسب الخطاب المؤرخ    1
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 التحقق تقرير

لصربيا في عام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ميمن المتوقع تقدكان      -4
عملية  ءبدرغم في الوقت المحدد؛ ومع ذلك،  2015و  2014تم االنتھاء من التحقق من االستھالك لعامي و. 2016

 .2017 / أيلولفي سبتمبر 2016لعام تقرير التحقق  تقديم، من المتوقع 2016عام في ستھالك االالتحقق من 

والحصص لواردات وصادرات  صيأن الحکومة تنفذ نظاما للتراخ 2015و  2014التحقق لعامي  ريأکد تقر    -5
 6,92کان  2015ام لع ةيدروکلوروفلوروکربونيوأن إجمالي استھالك المواد الھ ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

خلطات والمواد الھيدروفلوروكربونية يشمل كي طن من قدرات استنفاد األوزون. وتم توسيع نطاق نظام الترخيص ل
 .الھيدروفلوروكربون

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذيتنف ريفي إطار تقر ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك قطاع المواد الھ اناتيعن ب صربياأبلغت حکومة      -6
  .7الواردة في المادة  اناتيمع الب التي تتوافق، 2015البرنامج القطري لعام 

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

. وال يصدر ةيدروکلوروفلوروکربونيالھھي المواد  رادھايباست سمحيالمواد المستنفدة لألوزون الوحيدة التي       -7
حصص االستيراد لتلك السنة. ولم تبلغ صربيا  تحديدالترخيص باستيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إال إذا تم 

. ويشمل نظام الترخيص أيضا المعدات القائمة على المواد ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ من عن صادرات
معايير لالرموز الجمركية الوطنية  وتمتثلصالحة للسنة التي يصدر فيھا الترخيص. ال ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 المسبقة غير الرسمية. المستنيرة منظمة الجمارك العالمية واالتحاد األوروبي وآلية الموافقة

ض األنشطة المتصلة بالمواد الخاضعة اعتمدت الالئحة المتعلقة بإصدار الشھادات للموظفين الذين يؤدون بع      -8
. 2016في مارس/ آذار  )24/16رقم صربيا للمراقبة وبعض غازات الدفيئة المفلورة (الجريدة الرسمية لجمھورية 

 وتكييف الھواء ةلتبريد الثابتمعدات ا اعتماد لشروطالحد األدنى  بشأنجزئيا مع لوائح االتحاد األوروبي  تتوافقوھي 
تكييف معينة من أنظمة الغازات الدفيئة المفلورة  الستردادالتدريب  لشروطارية، والحد األدنى المضخات الحرو

  في السيارات.الھواء 

الالئحة المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون وشروط إصدار  التياستعراض مسودة تعد وجاري     -9
 یالقائمة عل دةيالمعدات الجد یالحظر علفرض  شملتو من أجل مواءمة اللوائح مع االتحاد األوروبي. ص،يالتراخ

بحلول ذات االستعمال لمرة واحدة  سطواناتفي اال ديغازات التبر رادياستعلى و ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ
 إمكانية إحداثذات  ةالمواد الھيدروفلوروكربونياستخدام  یعل وديق فرض وكذلك، 2018/ کانون الثاني ريناي 1

 .نةيالستخدامات مع مرتفعاحترار عالمي 

إلنشاء  تاستخدمو. 2016لجمع البيانات والمعالجة اإلحصائية في عام  برامج كمبيوتروتم شراء وتركيب      -10
وفنيي الخدمة والمعدات التي تحتوي على غازات التبريد. وحتى  الصيانة وورشقاعدة بيانات للمستخدمين المسجلين 

من غازات التبريد في قاعدة البيانات.  غمك 3أكثر من  علىقطعة من المعدات التي تحتوي  741 اآلن، تم إدخال
احترار  إمكانية إحداثالبرامج بجمع المعلومات عن المعدات التي تحتوي على غازات التبريد ذات ھذه سمح تو

 .منخفضعالمي 
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 التصنيع قطاع

 Soko) سوكو إنزينجيرينغشركة و R-410A المادة إلى ( Alfa Klima)ألفا كليما شركة  ليتحو اكتمل      -11
Inzinjering) المادة إلى R-410A  طن من قدرات استنفاد األوزون من  0,86واألمونيا، مع إزالة

والتدريب  التشغيلمع  (Sens)سينا  شركةتم شراء المعدات الالزمة لتحويل و. 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ
ه/ في يوني والتشغيلالتسليم توقع  ع، م(EkoElktro Frigo) فريغو إيكولترو لشركة ء معداتتم شراوالمستمر. 
من قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات استنفاد األوزون من  2,27 ازالة. ومن المتوقع 2017 حزيران
اقترحت  ،الموادلبعض  مرتفعةالمال ال . ونظرا لتكلفة رأس2017 ه/ تموزالتبريد وتكييف الھواء في يولي صناعات

 ،)ر أمريكيدوال 79,006اليونيدو استخدام ما يقرب من نصف الميزانية المخصصة لتكاليف التشغيل اإلضافية (
رصيدا قدره ھذه التخصيص إعادة  وستبقي. )3((و)  60/44من االتفاق والمقرر  7لتغطية تلك التكاليف، وفقا للفقرة 

  لتكاليف التشغيل اإلضافية.دوالر أمريكي  75,980

 قطاع خدمة التبريد

مدربا من فنيي الخدمات.  19 عددالمواد المستنفدة لألوزون والبدائل المفلورة ل للتعامل معحلقة عمل  نظمت     -12
أجھزة الكشف عن تسرب وأدوات اإلشعال وقاطع وب يبااألن أداة ثني، مثلشراء معدات إضافية (وجاري 

ذات  تفريغوحدات استرداد غازات التبريد المحمولة ومضخات و تين ذات صماميناسطوانو، ونالھيدروفلوروكرب
بشأن  2016 / آذارالئحة مارس لشروط وفقا مرحلتين) لمراكز التدريب القادرة على التعامل مع البدائل المفلورة،

السترداد واالستصالح وتم لمرفق ا 2015في عام  ديتم شراء معرف غازات التبروإصدار الشھادات للموظفين. 
الجمارك  ضباطمن  40االستصالح. ومن المقرر عقد ورشة عمل لتدريب قرابة  تلمعدا ةيوضع المواصفات الفن
. وسيركز التدريب على تحديثات التشريعات وعلى عمليات التفتيش العملية 2017 / حزيرانومفتشي البيئة في يونيه

 منشآت صناعية / تجارية تحتوي على مواد تبريد مختلفة.ثالث  نالثنتين م) المحاكية (عمليات التفتيش

اجتماعات المائدة  ميتنظ ةيتوعالشملت أنشطة  ،الصربيةالھواء  فييوتک ديالتبر ةيبالتعاون مع جمع      -13
و  2015عامي في الصربية الھواء  فييوتک ديالتبرلجمعية وأکشاك المعارض في المؤتمر السنوي  ديللتبر رةيالمستد
 فييوتک ديالتبر ةيجمعالفصلية لمجلة ال؛ ونشر "صفحات األوزون" في امشارك 800أکثر من  هالذي حضر 2016
 .الصربيةالھواء 

 صرف األموال مستوى

دوالر أمريكي لليونيدو و  531,151( دوالر أمريكي 565,255، تم صرف 2017نيسان / أبريل حتى     -14
على النحو المبين في الجدول  المعتمد حتى اآلن، 857,760من المبلغ ) للبيئة لمتحدةألمم الدوالر أمريكي  34,104

 .2018دوالر أمريكي في عام  292,505قيمته . ومن المتوقع صرف رصيد 2

  (دوالر أمريكي) ايبلصر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمالي للمرحلة األول ري: التقر2 الجدول
 المجموع الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة

 المصروف   المعتمد المصروفالمعتمدالمصروفالمعتمد
 531,151 804,260 177,307 444,130 353,844 360,130 اليونيدو

 34,104 53,500 10,456 27,500 23,648 26,000 األمم المتحدة للبيئة 

 565,255 857,760 187,763 471,630 377,492 386,130 المجموع

 66 40 98 معدل الصرف (%)
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 ةيدروکلوروفلوروکربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيخطة تنف

 :2019كانون األول / ديسمبرو 2017 / تموزبين يوليهفي الفترة ستنفذ األنشطة التالية       -15

 الكمبيوتروإنفاذ التشريعات المعتمدة حديثا وعلى برامج  تطبيقتحسين اإلطار التشريعي بالتركيز على   ) أ(
من غازات التبريد (اليونيدو)  كغم 3لجمع البيانات وتسجيل المعدات التي تحتوي على أكثر من 

 )؛كيأمريدوالر  10,000(

العناصر النظرية والعملية  يشمل ةفنيي الخدمات، ووضع دليل لفنيي الخدمواعتماد مواصلة تدريب و   ) ب(
دوالر  57,800وغازات التبريد الطبيعية (اليونيدو) ( المعالجة بالفلورغازات اللمعايير  يمتثل

 )؛أمريكي

الجمارك على أربعة معابر حدودية رئيسية  لضباطتنظيم مجموعة من التدريبات لمدة يوم واحد و  (ج)
 )؛أمريكيدوالر  6,950(األمم المتحدة للبيئة) ( إضافيا جمارك ضابط 40تستھدف 

الصديقة لألوزون  لةيالبد اتيللتکنولوج ديللتبر رةيعامة مثل الموائد المستدال ةيتوعالأنشطة  ذيتنفو  (د) 
؛ وصفحات التبريد وتكييف الھواء الصربية لجمعيةجزء من المؤتمر السنوي بصفتھا  ،والمناخ

إذا سمحت الميزانية (األمم لجمعية التبريد وتكييف الھواء الصربية األوزون في المجلة الفصلية 
 دوالر أمريكي). 7,500المتحدة للبيئة) (

  

  األمانة يةوتوص قاتيتعل

 تعليقاتال

 التحقق تقرير

 2014تحقق لعامي  ريتقر دويونيال خصصت، 2016الثالثة في عام  حةيالشر تقديممن المتوقع ه كان بما أن      -16
 عيتجم ةيعمل دويونيبدأت الو. 2016عام لتحقق تقديم تقرير ، يلزم اآلن 2017لتأخير حتى عام ل ونظرافقط.  2015و
ألمانة أن توصي ا تستطيع، 72/19لمقرر ل ووفقا. 2017 لولي/ أبربحلول سبتم قدمي، الذي س2016التحقق لعام  ريتقر

عام للتحقق تقرير افقط بعد تلقي األمانة  حدثيس دويونيال یإل ليالتمو تحويلأن  اساس یعل حةيالشر یبالموافقة عل
2016. 

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

 6,72 عند 2017لعام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ راديبالفعل حصص است أصدرت حکومة صربيا     -17
 طن من قدرات استنفاد األوزون.

 التصنيع قطاع

 ديفي قطاع التبر ةيدروکلوروفلوروکربونيلمشروع إزالة المواد الھ 2016عام  مييأن تق یأشارت األمانة إل     -18
-R المواد الھواء باستخدام فييوتک ديالمحولة قد صنعت معدات التبر الشركاتأن  أوضحالھواء في صربيا  فييوتک

407C وR-507 الالحقة أن معدات تكييف الھواء ھذه لم تصنع  ةالمراسل وأوضحت. أ134-ھيدروفلوروكربونو
 .المفھومباستخدام معدات ممولة من المشروع. وأكدت اليونيدو ھذا 
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واألمونيا،  R-410Aتلقت تمويال لتحويلھا إلى كل من  2ةمن األربعشركات األمانة أن ثالث مالحظة بعد      -19
في إطار  اليتمو تتلققد  الشركات، بشأن ما إذا كانت أي من )2((أ)  77/35لمقرر ل وفقاطلبت األمانة توضيحا، 

 إحداث ةيت إمکانمنتجات ومعدات باستخدام مواد ذا لكي تصنع ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
  .مرتفع ياحترار عالم إحداث ةيمواد ذات إمکان باستخداممنتجات و/ أو معدات  كانت تصنعمنخفض  ياحترار عالم

 احترار عالميإحداث  ةيإمکان یمعدات قائمة عل تصنيع یأن الشرکات الثالث قادرة عل دويونيأکدت ال      -20
المحولة تقدم المعدات في كتالوجھا، لم  الشركات رغم أن. ومع ذلك، يةالتسلسلنظم الو اي، بما في ذلك األمونمنخفض
ذات المتعلقة باألجھزة القائمة على مواد تكلفة المعدات  رتفاعبيع أي من ھذه المعدات بسبب ا منحتى اآلن  تتمكن
باستخدام مرتفع  يرار عالماحت إحداث ةيذات إمکان النظملم يتم تصنيع ھذه و. مرتفع ياحترار عالم إحداث ةيإمکان

 الشركات ستوردت؛ وبدال من ذلك، االھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات المشتراة في إطار خطة إدارة إزالة المواد 
وجمعية التبريد وتكييف الھواء . وتعمل الحكومة وتشغيلھا ھاتجميع التي تمفي السوق موجودة ومكونات جاھزة  نظما

، بما في ذلك من منخفض ياحترار عالم إحداث ةيإمکان مواد ذات ز النظم القائمة علىعلى تعزيالصربية جاھدين 
مواد ذات للنظم القائمة على  لمناخيةخالل أنشطة التوعية التي تسلط الضوء على كفاءة استخدام الطاقة والمنافع ا

إدارة المواد المستنفدة ئحة ال التيمسودة تعد تشملذلك،  ی. وباإلضافة إلمنخفض ياحترار عالم إحداث ةيإمکان
احترار  إحداث ةيذات إمکان ةيدروفلوروکربونيالمواد الھ یالمفروضة عل وديالق اياستعراضھا حال الجاريلألوزون 

على مواد قائم  تسلسليا ا(سوكو إنزينجيرينغ) نظام الشركاتإحدى  وسوف تركببعض االستخدامات. مرتفع ل يعالم
كون بمثابة أداة تعليمية. يفي كلية الھندسة الميكانيكية في بلغراد وسمنخفض  ياحترار عالم إحداث ةيإمکانذات 

 .3)6((أ)  77/35 لمقرراألنشطة وفقا لباقي وأكدت اليونيدو أنھا ستواصل تنفيذ 

 استنتاج

 االستيرادص وحص صينظام ترخ عمليو ،تقدما ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ تحرز     -21
في زالة إلمع الجدول الزمني ل یتماشيبما  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خفض استھالك المواد الھ مکنيتفي البلد، وس

في عام  هالمبلغ عن ستھالكاالكان  وكذلك، 2015و  2014 االستھالك المتحقق منه لعاميو ال،يبروتوکول مونتر
 تقريراالنتھاء من  تميالثالثة، لم  حةيالشر ميأقل من ذلك المحدد في بروتوكول مونتريال. ونظرا لتأخر تقد 2016

في  40 ھو ةيالثان حةيمستوى الصرف للشرو. 2017 لوليفي سبتمبر/ أ همي، ومن المتوقع تقد2016التحقق لعام 
 فييتکالتبريد وأجھزة  عيفي قطاع تصن التيالتحو وحققت. معتمدالاإلجمالي  ليمن التمو المائةفي  66المائة، و 

إحداث احترار  مواد ذات إمكانية قائمة علىالمعدات الالمحولة من بيع  الشركاتلم تتمكن  ومع ذلك دا؛يھواء تقدما جال
على تعزيز النظم  وجمعية التبريد وتكييف الھواء الصربية جاھدين. وتعمل الحكومة بعد عالمي منخفض في السوق

إحداث احترار عالمي منخفض، بما في ذلك من خالل أنشطة التوعية والتدابير  إمكانيةذات القائمة على مواد 
نظام من ھذا القبيل ألغراض التدريب. وستعمل  تركيبالتنظيمية المحتملة التي يجري النظر فيھا حاليا، وسيتم 

وضمان استدامة األنشطة  لخدمة،قطاع ا زيتعز یالثالثة عل حةيالشر إطارفي اآلن والمخطط لھا  یاألنشطة المنفذة حت
 .البروتوكولالمتعلقة باالمتثال بموجب  هالبلد من الوفاء بالتزامات نيومواصلة المساعدة في تمک ل،يالمدى الطو یعل

 توصيةال

من المرحلة  ةيالثان حةيالشر ذيعن تنف المرحلي ريعلما بالتقر ةيذياللجنة التنف طاتوصي أمانة الصندوق بأن تح     - 22
 لصربيا. ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول

الثالثة من المرحلة  حةيالشر یشاملة علالموافقة الأساس استثنائي، ب یعل ضا،يتوصي أمانة الصندوق أو     -23

                                                 
  .R-410Aتلقت شركة الفا كليما فقط تمويال لكي تتحول إلى المادة    2
ع منتجات و/ أو معدات باستخدام التكنولوجيات ال تدفع أي تكاليف تشغيل إضافية اعتمدت لشركات التصنيع حتى يتم التحقق من أن الشركة كانت تصن  3

  الموافق عليھا.
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للفترة  حةيالشر ذيتنفل الموازية خطةالو ا،يبلصر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول
 :على أساس أنفي الجدول أدناه،  نةيالمب ليالتمو اتيمستوعند ، 2019 -  2017

وتتأكد تستعرض األمانة تقرير التحقق  للبيئة حتىاألمم المتحدة واألموال المعتمدة إلى اليونيدو  يتم تحويللن   ) أ(
 بيا تمتثل لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية؛ أن حكومة صر من

إحداث احترار  ات إمكانيةالنظم ذ عيعن حالة تصن دويونيال ستبلغالمرحلي السنوي،  رھايکجزء من تقرو   ) ب(
  الھواء المحولة. فييوتک ديأجھزة التبر عيعالمي  منخفض في شرکات تصن

  المشروع تمويل عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (أ)
  (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيدو 67,8005,085

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 الثالثة)(المرحلة األولى، الشريحة 

 األمم المتحدة للبيئة 14,4501,879

 

-------------- 
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