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  سورينام مقترح مشروع :

  
  

  :بشأن مقترح المشروع التالي تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي 
  

 اإلزالة
  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة    د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة إدارة طة خ 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية         الثالثة) لشريحةولى، ااأل المرحلة(

 الصناعية
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  مشروعات متعددة السنوات –المشروع ورقة تقييم 

  سورينام
  تدبير الرقابة  اإلجتماع الذي أقّر المشروع  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

برنامج األمم المتحدة للبيئة    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  اليونيدو ,(رئيسية)

  2020% بحلول عام 35  الخامس والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0,99  2016السنة:   )1(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  2017 السنة: األوزون) استنفاد) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 1,15   1,15       22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 1,98  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 2,0  :2010-2009ط األساس لفترة خ

  األوزون) استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

 1,29  المتبقي: 0,69  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   اليونيدو
  األوزون)

0,10 0 0,03 0,13 

 41,420 9,810 0 31,610  التمويل (دوالر أمريكي)

 استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  األوزون)

0,12 0 0,04 0,16 

550,39  التمويل (دوالر أمريكي)  0 15,255 54,805 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 1,29 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,98 1,98  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن 
  األوزون) استنفادمن قدرات 

 ال ينطبق 1,29 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,98 1,98  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
المتفق 

 عليه
(دوالر 

  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  للبيئة

تكاليف 
  المشروع

27,000 0 28,500 0 0 35,000 0 0 0 13,500 104,000 

 13,520 1,755 0 0 0 4,550 0 0 3,705 0 3,510  تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

68,000 0 0 0 0 29,000 0 0 0 9,000 106,000 

 9,540 810 0 0 0 2,610 0 0 0 0 6,120  تكاليف الدعم

أقّرته اللجنة التويل الذي 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

95,000 0 0 0 28,500 0 0 0   123,500 

 13,335   0 0 0 3,705 0 0 0 9,630  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب 
إقراه في هذا اإلجتماع 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

       64,000   64,000 

 7,160   7,160         تكاليف الدعم

 .2016والشريحة الثالثة في عام  2013الشريحة الثانية في عام طلب تمويل  * كان من المفترض أن يقدم

  ةيلوالموافقة الشم  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

  
الرئيسية، طلباً بالنيابة عن حكومة سورينام، يقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بوصفه الوكالة المنفذة   .1

إجمالي قدره  بمبلغ 1يةالهيدروكلوروفلوروكربونة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد لثلتمويل الشريحة الثا
ً يخصص منه  71,160 ً لتكاليف الدعم لليونيب  4.550دوالر أمريكي زائد  35,000دوالراً أمريكيا دوالراً أمريكيا

لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). دوالراً أمريكياً لتكاليف الدعم  2,610دوالر أمريكي زائد  29,000و
وتقرير التحقق من استهالك المواد  الثانيةويشتمل الطلب على تقرير مرحلي يتناول تنفيذ الشريحة 

 يعام الواقعة بينرة في خالل الفت تنفيذ الشريحةوخطة  2017-2013في خالل الفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  .2020و 2018

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلفادة عن استهالك 

  
من المواد  األوزون دمن قدرات استنفا طن 0,99أفادت حكومة سورينام عن استهالك  .2

طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  1,15ك مقدر بـ الوعن استه 2016في عام  يةالهيدروكلوروفلوروكربون
 المحدد يةالهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك المواد بالمئة على التوالي دون خطّ أساس  43بالمئة و 51 أي بنسبة 2017

  .1في الجدول  2017و 2013ية في الفترة بين عامي الهيدروكلوروفلوروكربونإلمتثال. ويرد استهالك المواد ل

  *)7المقّدمة عمالً بالمادة  2017 – 2013الفترة  بياناتفي سورينام (ية اد الهيدروكلوروفلوروكربونوماستهالك ال .1الجدول 
  خط األساس  *2017  2016  2015  2014  2013  الهيدروفلوروكربون

              باألطنان المترية
  35,3  20,90  18,05  25,54  27,13  22,50  22-الهيدروفلوروكربون
  0,6  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ب142-الهيدروفلوروكربون

  33,9  20,90  18,05  25,54  27,13  22,50  إجمالي (باألطنان المترية)
من قدرات استنفاد باألطنان 

  األوزون
            

 2,0  1,15  0,99  1,40  1,49  1,24  22-الهيدروفلوروكربون
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ب142-الهيدروفلوروكربون

باألطنان من قدرات إجمالي (
  )استنفاد األوزون

1,24  1,49  1,40  0,99  1,15  2,0  

  .2018مايو/أيّار  1* قدّمت بيانات البرنامج القطري في 
  
ضل اللجوء بف 2014إّال أنّه تراجع باستمرار منذ سنة  ،2017االستهالك شهد زيادة طفيفة في عام  ومع أنّ  .3

 R-404Aو R-407Aو R-410Aية مثل الهيدروكلوروفلوروكربونالبدائل الخالية من المواد المتنامي إلى 
فنيي قطاع التبريد  وتدريبالمستهلكة ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ومراقبة عملية استيراد  الهيدروكربونو

  وبناء قدراتهم. والتكييف

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
  
الواردة في التقرير  يةالهيدروكلوروفلوروكربونلمواد ل يقطاعالستهالك االأفادت حكومة سورينام أّن بيانات  .4

  من بروتوكول مونتريال. 7بلّغ عنها عمًال بالمادة ممتماشية مع البيانات ال 2016عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

                                                 
  .2018أبريل/نيسان  16بموجب كتاب وجهه المعهد الوطني للبئية والتنمية في سورينام إلى األمانة والمؤرخ   1
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  تقرير التحقق
  
 2017و 2013ية في خالل الفترة بين عامي الهيدروكلوروفلوروكربونأثبت تقرير التحقق أّن استهالك المواد  .5

اف الملحوظة في بروتوكول مونتريال واإلتفاق مع سورينام. كما وردت في تقرير التحقق إشارة كان دون مستوى األهد
اإلجبارية التي  التراخيص مثل شهادات عدم الممانعةإلى الخلل في تفعيل إجراءات رصد االستيراد والتصدير ومنح 

البيانات عن المستوردين جمع و يةلوروكربونالهيدروكلوروفاستيراد المواد  أن يتمّ  وحدة األوزون الوطنية قبل تصدرها
  .المستوردة يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  اإلطار القانوني
  
ية وتصديرها. الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  لتراخيص والحصص الستيرادانظام عتمدت حكومة سورينام إ .6
مع منح األفضلية للمستوردين  قاعدة السبقوتتولّى وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويقوم على أساس ساٍر النظام ّن أ

ية الهيدروكلوروفلوروكربونالسنويين المنتظمين. وقد تنظر الحكومة في أمر حظر استيراد المعدات القائمة على المواد 
  مستقبل.في ال

  قطاع خدمة التبريد
  
  في ما يلي األنشطة التي تّم تنفيذها: .7

على أساليب رصد التجارة في  المعاييرمكتب موظفي تدريب ثالثين من موظفي الجمارك وعشرة من   )أ(
ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد المستنفدة لطبقة األوزون وضبطها وعلى األنظمة الخاصة بالمواد 

والتبريد والتهوية الستخدام  للتكييفوتدابير الرقابة. وقد وفّر الدعم إلى موظفي الجمارك وجمعية سورينام 
 التعريف؛ أساليبوالتحقق من غازات التبريد المستوردة ب متعددة تبريدتعريف غازات  أساليب

 
في الخدمة واستخدام الحميدة  اتوتدريب خمسين من الفنيين في خالل ثالث ورش عمل على الممارس  )ب(

ربعة من الفنيين في ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين في غرينادا أ كما شاركمأمونة.  البدائل بصورة
 ؛هيدروكربونبمادة ال ةلعاملعلى استعمال غازات التبريد القابلة لإلشتعال في أجهزة التبريد والتكييف ا

 سورينام؛ ن فيلفنيياتدريب لرنامج فور اإلنتهاء من التدريب بوضع نهج/ب ام هؤالءوق
 

التعريف وأدوات الخدمة)  أساليبوة يّ غراالفمضخات ال(مثل لخدمة أجهزة التبريد  أدوات أساسية توزيعو  )ج(
 على عشرين من فنيي الخدمة؛ هولوازماالسترداد وأدوات 

 
اإلزالة التدريجية للمواد  تدابيرأنشطة توعية الفنيين على التكنولوجيا البديلة وعلى وإنجاز   )د(

للمواد القائمة المرجعية الموجزة ن نسخة م 100 اخواستنس)؛ اكتيّبً  250ية (الهيدروكلوروفلوروكربون
صين في تخصالم فنيينوّزعت على موظفي هيئة الجمارك والمستوردين والالمستنفدة لطبقة األوزون 
 .2017ألوزون في إحصاءات البيئة لعام طبقة ال بيانات المواد المستنفدة غازات التبريد. كما تّم نشر

 
  تنفيذ المشروع ورصده

  
وتدير األنشطة اليومية هد الوطني للبيئة والتنمية تقوم بعملية الرصد للمع ةإّن وحدة األوزون الوطنية التابع .8

 للتكييفية. أّما جمعية سورينام الهيدروكلوروفلوروكربونالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد إكمال المتصلة ب
  التقني لقطاع الخدمة. والتبريد والتهوية فتساعدها على تنظيم التدريب وتقديم الدعم
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  مستوى صرف األموال
  
دوالر أمريكي أقّرته اللجنة، صرف  123,500ومن أصل مبلغ إجمالي قدره  2018أبريل/نيسان بحلول شهر  .9

 أّما الرصيد. 2لليونيدو) على النحو الوارد في الجدول  68,000لليونيب و 49,800(أي دوالر أمريكي  117,800مبلغ 
  . 2018يصرف في عام ف

ية في سورينام (دوالر اد الهيدروكلوروفلوروكربونومالتقرير المالي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال .2الجدول 
  أمريكي)
  الشريحة الثالثة  الشريحة الثانية  الشريحة األولى  الوكالة

  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر
برنامج األمم المتحدة 

  للبيئة
27,000  27,000  28,500  18,280  55,500  49,800  

منظمة األمم المتحدة 
  للتنمية الصناعية

68,000  68,000  0  0  68,000  68,000  

  117,800  123,500  18,280  28,500  95,000  95,000  اإلجمالي

  95  64  100,0  نسبة الصرف (%)
  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة  

  
  :2020وديسمبر/كانون األّول  2018تموز /األنشطة المزمع تنفيذها بين يوليهفي ما يلي  .10

على جمع البيانات ورصد الجمارك وعشرة من موظفي مكتب المعايير تدريب ثالثين من موظفي   )أ(
المواد استيراد األجهزة القائمة على وتصديرها و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 

؛ وتدريب خمسة عشر من سماسرة الجمارك في ورشتي عمل على رصد التجارة الهيدروفلوروكربونية
قة األوزون وغيرها من غازات ية والتعرف على المواد المستنفدة لطبالهيدروكلوروفلوروكربونبالمواد 

المواد عاملة بال ريد مع التشديد على موضوع األجهزةالتبريد فضًال عن أجهزة التب
على مسك الدفاتر واإلبالغ  تجار التجزئة؛ وتدريب مستوردي غازات التبريد والهيدروفلوروكربونية

ألوزون طبقة اواد المستنفدة لشأن المالتي تدير الغرامات التي تفرضها األنظمة الوطنية ب مإعالمهو
 دوالر أمريكي)؛ 8,500(برنامج األمم المتحدة للبيئة) (

 
في أربع ورش عمل على الممارسات الحميدة في  التكييفالتبريد و وتدريب خمسين من فنيي قطاع  )ب(

دوالر  9,500الخدمة واالستخدام المأمون لغازات التبريد البديلة الجديدة (برنامج األمم المتحدة للبيئة) (
 أمريكي)؛

 
كشف التسرب) سترداد وأدوات الخدمة وأجهزة اال وابتياع معدّات وأدوات أساسية (مثل معدّات  )ج(

 ستوّزع على فنيي الخدمة بعد إنهاءالتي السترداد غازات التبريد والنهوض بممارسات الخدمة الحميدة 
 ر أمريكي)؛دوال 29,000التدريب (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) (

 
ية وغازات التبريد الهيدروكلوروفلوروكربونونشر مطبوعات للتثقيف حول اإلزالة التدريجية للمواد   )د(

من مقتضيات امتثال؛ به وما يتّصل  لتراخيص والحصصا بشأن نظاموالتوعية  الماإلع؛ والبديلة
 6,500األمم المتحدة للبيئة) (وتصوير دعاية ترّوج للممارسات الجيّدة وبدائل غازات التبريد (برنامج 

 دوالر أمريكي)؛
 

ية وإدارتها بما في ذلك مشروع الرصد الهيدروكلوروفلوروكربونتنسيق خطة إدارة إزالة المواد و  )ه(
 دوالر أمريكي). 10,500واإلبالغ (برنامج األمم المتحدة للبيئة) (
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  
  التعليقات

  
  طلب تمويل الشريحةالتأخير في تقديم 

  
إلى تغيير إداري في  ر في تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة يعوديشرح برنامج األمم المتحدة للبيئة أّن التأخ .11

قد جديدة فتأخير في استكمال تقرير التحقق. والنشطة األتسبب في إطالة فترة تنفيذ األنشطة الجارية وإطالق  الحكومة
  .نصابهاإلى اآلن عادت األمور 

 اإلفادة عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  تقرير التحقق
  

وفي لتراخيص والحصص ا عددًا من القضايا المتعلقة بنظام 2017 – 2013 ول تقرير التحقق عن الفترةتنا .12
  ما يلي موجز لها:

ممانعة عدم شهادة صدار وحدة األوزون الوطنية إ 2014يشترط نظام الحصص الذي أصبح نافذًا عام   )أ(
ية. إّال أنّه اإلجراء الذي لم يطبق الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  أن يستوردواإلى المستوردين قبل 

احتمال هي النتيجة تيراد من دون هذه الشهادة. واالسأحيانًا ّم تفي الكثير من حاالت االستيراد بل أنّه 
بكميّات تتجاوز حصة االستيراد المخصصة لهذه المواد ية الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد المواد 

 وتاليًا عدم اإلمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال؛
 
غازات تبريد متعددة (منها من المواد ل ذكرفي أكثر من حالة  عن غازات التبريد التقريرد في ير  )ب(

رموز ح من رمز غير صحيية ومنها من غير هذه المواد) مسجلة تحت الهيدروكلوروفلوروكربون
ية الهيدروكلوروفلوروكربونكميّة المواد  األمر الذي يجعل من الصعب تحديدالنظام المنسق 

 المستوردة واإلبالغ عنها؛
 

باإلجراءات الصحيحة لإلبالغ لم تفرض غرامات ولم تعتمد حوافز لتشجيع المستوردين على اإللتزام   )ج(
 المستوردة.ية الهيدروكلوروفلوروكربونعن كميّات المواد بدقة 

 
لتراخيص والحصص عن مشاغلها في وجه افتقار نظام اإلى برنامج األمم المتحدة للبيئة وقد أعربت األمانة  .13

مشيرة إلى  63/17ية وتصديرها إلى الفاعلية على عكس ما ورد في المقرر الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  الستيراد
ية المستوردة األهداف الملحوظة الهيدروكلوروفلوروكربونات المواد تجاوز كميّ  ؤدي إلىأن ي من شأنه ا األمرأّن هذ

فشرح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن وحدة األوزون الوطنية تفيد عن استهالك في اإلتفاقية المبرمة مع اللجنة التنفيذية.  
بعد مقارنتها مع معطيات الجمارك إّال  باالستناد إلى بيانات االستيراد 7ية عمًال بالمادة الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

أّن ذلك لم يحصل ألّن هيئة الجمارك لم تزّود الوحدة بالمعطيات الالزمة جراء عطل في المعدات الحاسوبية. ومع ذلك 
لتحقق عمدت على تقرير االمضمنة توصيات على الها لبيئة أّكد أن الحكومة فور اطالعفإّن برنامج األمم المتحدة ل

نظام وإطالعهم على  والتبريد والتهوية من أجل توعيتهم للتكييفمع المستوردين بالتعاون مع جمعية سورينام التواصل 
  التراخيص والحصص.

الواردات ارات إلى سورينام لمعالجة قضايا رقابة وذكر برنامج األمم المتحدة للبيئة أنّه كان من المزمع القيام بزي .14
ية التي بسبب المصاعب اإلدارتأجلت الزيارت أّن و 2017ية في عام فلوروكربونالهيدروكلورووالصادرات من المواد 

التدابير بحث تّم يحيث  2018صدد التخطيط لزيارة في الفصل الثاني من عام ي البرنامج، في واجهتها الحكومة وأنّه، أ
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رصد بيانات المواد  ال سيماالرامية إلى تعزيز نظام الحصص وتراخيص االستيراد والتصدير 
والتبريد  للتكييفجمعية سورينام وهيئات اإلنفاذ و لدى المستوردين وتجار التجزئة  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

ية. الهيدروكلوروفلوروكربونذه التدابير في أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد متابعة هوالتهوية. وسيواصل البرنامج 
في  يتوقف على معالجة التوصيات الواردةسلخطة لووقع اإلتفاق على أّن إقرار الشريحة األخيرة من المرحلة األولى 

  ة.تقرير التحقق كاف

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشرحية الثانية من خطة إدارة إزالة 
  

  اإلطار القانوني
   

أربعة على  من قدرات استنفاد األوزونطن  1,49حكومة سورينام حصص استيراد ت ، وّزع2018في عام  .15
  مستوردين وهي كميّة دون مستوى أهداف بروتوكول مونتيريال.

  قطاع خدمة التبريد
  

ية، شرح برنامج األمم الهيدروكلوروفلوروكربونفي ما يتعلّق بالتوعية وباعتماد التكنولوجيا الخالية من المواد  .16
قطاع خدمة التبريد عن طريق دورات التدريب وورش  لىللبيئة أّن وحدة األوزون الوطنية ستعمم المعلومات ع المتحدة

وثيق مع وحدة األوزون في  والتبريد والتهوية تتعاون بشكل للتكييفالعمل وحمالت التوعية. كما أّن جمعية سورينام 
. مع القطاع الصناعي يةالهيدروكلوروفلوروكربونلية من المواد البدائل الجديدة الخاالتقنية عن مجال تقاسم المعلومات 

 R-717و R-290مثل تدنية عالمي مإمكانية احترار وفضًال عن ذلك، فإّن الحكومة تشّجع استيراد البدائل ذات 
  واستخدامها.

في  تدنيةعالمي مإمكانية احترار في ما يتعلّق بالتدريب على استخدام غازات التبريد القابلة لإلشتعال وذات  .17
إدراًكا و، شرح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن الحكومة 73/74و 72/17المقررين ومضمون  التكييفأجهزة التبريد و

بالتكنولوجيا القائمة على  التكييفأجهزة التبريد و تهيئةإلعادة بنشاط الترويج ب مقررين ال تقومهذين الحكام منها أل
قابلة لإلشتعال أجهزة مصممة الستخدام غازات التبريد غير ال تهيئةإعادة . تّم تحسيس الفنيين بمخاطر الهيدروكربون

بهذا األسلوب. وتسعى وحدة األوزون الوطنية  تهيئةستخدام غازات تبريد قابلة لإلشتعال وهم ال ينصحون بإعادة الال
لى االستخدام المأمون علترخيص فنيي قطاع الخدمة  وغيره من هيئات إلى وضع معايير التعاون مع مكتب المعاييرب

  ؛ ومن المرجح أن يعتمد الترخيص في غضون عامين.التكييفال في أجهزة التبريد وبريد القابلة لإلشتعلغازات الت

في مجال بناء القدرات والتدريب الحالي وقدّم برنامج األمم المتحدة للبيئة معلومات أخرى عن نهج الحكومة  .18
وموظفي الجمارك على  التكييففي تدريب فنيي قطاع التبريد و 2لتدريب التقنيل نيقضي بالتعاون مع مؤسستيوالذي 

 للتكييفية وتنفيذ التدريب بالتعاون الوثيق مع جمعية سورينام الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد أنشطة خطة إدارة إزالة 
ها خطوات من شأنها أن تبني قدرات مستدامة ضون عامين. وكلّ رخيص الفنيين في غوالتبريد والتهوية وإنجاز برنامج ت

لدى موظفي الجمارك المعنيين برصد استخدام على اعتماد ممارسات الخدمة الحميدة و التكييفلدى فنيي قطاع التبريد و
  ية في البالد.الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  

  الخالصة
  

في ضوء البيانات المبلغ  2016الحظت األمانة أّن سورينام في حالة من اإلمتثال لبروتوكول مونتريال في عام  .19
الواردة في التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري هي و 2017وأّن البيانات الخاصة بعام  7عنها عمًال بالمادة 

                                                 
2  NATIN )Natuurtechnisch Instituut  و –إي المعهد الفني للطبيعة (مستوى فني ثانويSAO )Arbeidsmobilisatie Stichting  أي

  مستوى فني ابتدائي) –مؤسسة حشد اليد العملة 
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ل. وقد تّم تحديد التدابير اإلضافية التي ستطبّق من أجل تحسين نظام في المئة دون خطّ األساس المعتمد لإلمتثا 43بنسبة 
الحصص والتراخيص وإجراءات الرصد وإدارة البيانات والضوابط وتعزيزها. وترتأي الحكومة مواصلة العمل مع 

ما في ذلك ية وتصديرها بالهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد المواد قطاع الصناعة من أجل كفالة اإلمتثال إلجراءات 
في خالل تنفيذ الشرحة الثالثة. وبالرغم من التأخير في إطالق المشروع، إّال أّن تدريب عنها جمع البيانات واإلبالغ 

بالتعاون مع جمعية سورينام للتكييف  يجريان على قدم وساق ينالفني عالم والتوعيةاإلنشاط العاملين في قطاع الخدمة و
دريب الفنيين على الممارسات الحميدة واالستخدام المأمون للمواد البديلة كما أّن الفنيين . سيستمّر توالتبريد والتهوية

ة الثالثة. والحكومة ستواصل تنفيذ األنشطة المخطط لها يعلى شكل معدّات في خالل تنفيذ الشرح اإضافي  ادعمً  يتلقونس
  .لمقبلة المحددة في الشريحة األولىف االكفالة اإلمتثال لألهد

  التوصية
  

األخذ علًما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة األولى بتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية  .20
تمويل الشريحة  بالموافقة الشمولية علىية في سورينام وتوصيها الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد ل

وفقًا لجدول التمويل المبيّن  2020 – 2018تنفيذ للفترة الخطة في بلها من أنشطة خطة وما يقاللالثالثة للمرحلة األولى 
  بالشروط التالية:مع العلم أدناه 

خطة إدارة إزالة المواد للن يدرس تمويل الشريحة األخيرة من المرحلة األولى   )أ(
المذكورة في تقرير التحقق ية إّال بعد قيام حكومة سورينام بمعالجة كافة القضايا الهيدروكلوروفلوروكربون

خيص الستيراد المواد اوتنفيذها التدابير اآليلة إلى تعزيز نظام الحصص والتر
 ية وتصديرها؛الهيدروكلوروفلوروكربون

 
المصممة أصًال الستخدام  التكييفأجهزة التبريد و تهيئةوإن عمدت سورينام إلى المضي قدًما بإعادة   )ب(

 هانّ إ، فلهاخدمات الصيانة  عال  بمواد بديلة سامة وقابلة لإلشتعال وبتوفيرغازات التبريد غير القابلة لإلشت
كّل بما يتماشى حصًرا مع ورتبطة بهذا األسلوب طر الماخمدركة المتحت طائلة المسؤولية تصّرف ت

 ذات الصلة.جراءات المعايير واإل
 

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  مريكي)أ(دوالر 

  تكاليف الدعم
(دوالر 

  مريكي)أ

الوكالة 
  المنفذة

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

  اليونيب  4,550  35,000

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )ب(
  ة)لث(المرحلة األولى، الشريحة الثا

  اليونيدو  2,610  29,000

 
 
     

 


