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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

  2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  
 
  

    مقترح مشروع: ترينيداد وتوباغو  
  
  
 

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

  اإلزالة
  
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة  •

  الرابعة) 
 

  يوئنديبي
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 لسنواتامشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
وتوباغو ترينيداد  

الرقابةتدابير  االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة(أوال) عنوان المشروع  

خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

والستون الرابع  (الرئيسة) ئنديبييو 2020في المائة بحلول  35   

 

 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 20.80 2016السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2017السنة:  )البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزونأحدث  (ثالثا)

مكافحة  رغاوي أيروسول المادة الكيميائية
 الحريق

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

مجموع استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 22 -هيدروكلوروفلوروكربون

 

    11.84    11.84 

 0.02    0.02     123 -هيدروكلوروفلوروكربون

    124 -هيدروكلوروفلوروكربون

 

      

          ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود 141 -هيدروكلوروفلوروكربون
 ت سابقة الخلط المستوردةفي البوليوال

    0.39 

 

   0.39 

          ب142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 

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

1.46 : 2010 - 2009خط األساس  1.46 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة:   

(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل   

9.17 المعتمد بالفعل: 5.28 المتبقي:   
 

 

 المجموع 2020 2019 2018(خامسا) خطة األعمال

ئنديبييو  2.85 1.08 0 1.77 ن)وزوإزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات استنفاد األ 

 250,475 94,600 0 155,875 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2020 *2018 2017 2015 2013 2011(سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 30.0 41.6 41.6 41.6 46.1 غير متاح حدود استهالك بروتوكول مونتريال

د (أطنان من قدرات استنفاالحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 األوزون)

 غير متاح 28.5 39.5 39.5 39.5 46.1غير متاح

 الموافق عليهالتمويل 

 (دوالر أمريكي

 1,462,733 88,000 0 145,000 471,833 198,000 559,900 تكاليف المشروع يوئنديبي

 109,705 6,600 0 10,875 35,387 14,850 41,993 تكاليف الدعم

 األموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية
 (دوالر أمريكي)

 

 1,229,733  0 0 471,833 198,000 559 900 تكاليف المشروع

 92,230  0 0 35,387 14,850 41 993 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة في هذا 
 االجتماع (دوالر أمريكي)

 

 145,000  145,000     تكاليف المشروع

 10,875  10,875     تكاليف الدعم

 .2017* كان من الواجب تقديم الشريحة الرابعة في عام 
 الموافقة الشاملةتوصية األمانة
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  وصف المشروع

 
نديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة ئنيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، قدم اليو .1

دوالر أمريكي  145,000الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلـغ 
ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة  1دوالر أمريكي. 10,875زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 . 2020إلى عام  2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  20.8يبلغ عن استهالك  ترينيداد وتوباغوأبلغت حكومة   .2
لعام ن طن من قدرات استنفاد األوزو 11.86واستهالك مقدر يبلغ  2016في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

على ، متثالأقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لال في المائة  74و 55الذى يمثل نسبة  2017
  .2017-2012استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  1. ويرد في الجدول توالىال

 )2017-2012للفترة  7(بيانات المادة  ترينيداد وتوباغوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك 1الجدول 

 هيدروكلوروفلوروكربون
خط  *2017 2016 2015 2014 2013 2012

 األساس
        أطنان مترية

 782.9 215.22 377.10 229.16 473.47 717.46 1,509.39 22 -هيدروكلوروفلوروكربون

 13.5 0.87 2.78 0.70 1.27 1.97 0.00 123 -هيدروكلوروفلوروكربون

 23.6    6.37 0.00 1.19 124 -هيدروكلوروفلوروكربون

 20.5    1.36 0.00 0.00 ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.0   0.40 3.00 0.00 83.98 ب 142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 833.7 216.09 379.88 230.26 485.47 719.43 1,594.56 المجموع (أطنان مترية)

د في البوليوالت سابقة ب الموجو141 -هيدروكلوروفلوروكربون
 الخلط المستوردة

     3.57  

        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 43.0 11.84 20.74 12.60 26.04 39.46 83.02 22 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 0.08 0.06 0.01 0.03 0.04 0.00 123 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.5    0.14 0.00 0.03 124 -هيدروكلوروفلوروكربون

 2.2    0.15 0.00 0.00 ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.0   0.03 0.19 0.00 5.46 ب 142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 46.1 11.92 20.80 12.64 26.55 39.50 88.50 أطنان من قدرات استنفاد األوزون)( المجموع

د في البوليوالت سابقة ب الموجو141 -هيدروكلوروفلوروكربون
 الخلط المستوردة

  
 

  0.36  

  
  .2018آيار/مايو  3* قدمت بيانات البرنامج القطرى في 

  

  
ومنذ عام  .الهيدروكلوروفلوروكربون في معظم األحيان لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواءيستخدم البلد   3

، 2012في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنتيجة الستخدام المخزون من خفض االستهالك يتواصل  ،2012
تشمل كل من المواد الهيدروفلوروكربونية التى  لهيدروكلوروفلوروكربونوزيادة استخدام البدائل الخالية من ا

) والتكنولوجيات األخرى ذات احتمالية احترار عالمى R-410Aو  R-404Aأ و 134-الهيدرو فلوروكربون(
، 2015في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونواألمونيا) وحظر استيراد المعدات القائمة على  R-600aمنخفضة (

خطة ورصده وأنشطة التدريب وبناء القدرات بناء على  الهيدروكلوروفلوروكربونوتنفيذ الرقابة على الواردات من 
                                                 

 من وزارة التخطيط والتنمية، جمهورية ترينيداد وتوباغو، إلى اليونديبي. 2018نيسان/أبريل  19طبقا للرسالة المؤرخة في    1
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إلى تلبية الطلب  2016. ومع ذلك، ترجع الزيادة في االستهالك في عام إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
-لهيدروكلوروفلوروكربونافي ذلك العام. واستهلكت شركة واحدة بوليوالت سابقة الخلط مستوردة الموجود فيها 

  لعزل المبانى. 2017ب في عام 141

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناء على قطاع عن بيانات استهالك  ترينيداد وتوباغوأبلغت حكومة   4
من بروتوكول  7المادة  تمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضيت اأنهب 2016تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 

  مونتريال.

 نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  اإلطار القانوني
  
تم تعديل قواعد الرقابة على الواردات والصادرات للواردات من المواد المستنفدة لألوزون والمخلوطات   5

د بما في ذلك الموا مواد مستنفدة لألوزونومعدات قائمة على  مستنفدة لألوزونمواد المحتوية على 
ستيراد معدات اال يمكن  2015عام  ذلتشمل مخلوطات سوائل التبريد. ومن 2013ية في عام الهيدروكلوروفلوروكربون

وردة يدة المستء الجدف الهواإلى البلد. ومازالت الغالبية العظمى من أجهزة تكيي الهيدروكلوروفلوروكربونقائمة على  
تشمل و كسائل تبريد. R-290ك استخدام محدود جدا لـ ألف؛ وهنا410-هيدرو فلوروكربونحديثا تستخدم سائل تبريد 

في الغرف الباردة واالستخدامات األخرى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالتكنولوجيات البديلة التى تحل محل 
ياسة للمناخ لخفض إنبعاثات غازات سولدى الحكومة . R-407Cو  R-404Aأ و 134- الهيدرو فلوروكربون

مكن. ممدى  إلى أقصى الهيدروكلوروفلوروكربونوتجنبها، والتى تنطبق على إنبعاثات المواد  االحتباس الحرارى
د وتكييف لتبريووضعت الوحدة الوطنية لألوزون معايير السطوانات سوائل التبريد والمعدات المستخدمة في قطاع ا

. ووافقت للمعايير وباغوترينيداد وتالهواء وأساسا المتعلقة بالمناولة والتخزين والمواصفات التقنية بالتنسيق مع مكتب 
ريد، وائل التبسرب سالحكومة أيضا على المبادئ التوجيهية الوطنية لخدمة التبريد وممارسات الصيانة الجيدة لتجنب ت

  . 2018في آذار/مارس 
  

  رغاوىقطاع ال
  
ب في قطاع الرغاوى 141-الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة  هادعم تم إنتهت ثالث شركات من خمس قد  6

ب؛ وتحولت هذه 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 2.3من التحول وأزالت 
رى مواد األخعض البالشركات إلى فورمات الميثيل والتكنولوجيات القائمة على المياه وفورمات الميثيل المخلوطة مع 

فاد طن من قدرات استن Ice Fab )0.165. ومن بين الشركتين المتبقيتين، تضطلع شركة HFOsبما في ذلك 
 Ice Conركة ش؛ أما 2018ويتوقع االنتهاء من مشروعها بحلول عام  ) بتقييم تقني لصيغ فورمات الميثيلاألوزون

في  تغييرات) فمازالت تحاول تحديد أفضل حل تقني ممكن للتحول نتيجة للطن من قدرات استنفاد األوزون 0.35(
-ونلوروكربوفوكلورالهيدراإلدارة. وفي هذه األثناء تقوم هذه الشركات باستيراد بوليوالت سابقة الخلط محتوية على 

  .5ب يوفرها بلد من بلدان المادة 141
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  قطاع خدمة التبريد
  
  تم تنفيذ األنشطة التالية:  7
  
  

المواد موظف إنفاذ القانون على تنفيذ القواعد المتعلقة برصد  25تم تدريب   )أ(
ة ة صناعورقابتها من قبل وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع رابط الهيدروكلوروفلوروكربون

حدود ند العلرقابة من أجل ا تكييف الهواء والتبريد؛ وعقدت دورات تدريبية لموظفى مكتب المعايير
لك الوعى ذما في ب المواد المستنفدة لألوزونتتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على 

 اسطوانات ومعدات سوائل التبريد؛ بمعايير
  
دام سوائل على ممارسات الخدمة الجيدة واستخ اتدريبي ابرنامج 15تقنى خدمات في  300تم تدريب    )ب(

حيتهم للممارسة تقنيا على بطاقة الشهادة المهنية التى تثبت صال 88حصل التبريد القابلة لالشتعال؛ 
دة تدوير وإعا استردادمجموعة من المعدات (آالت  20وتم شراء في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ 

 ئل تبريدوإعادة تدوير سوا السترداد التقنيينوأدوات خدمة ومعدات اكتشاف التسرب) ووزعت على 
حت هذه ألصل تا. ولم يتم تنفيذ برنامج إعادة التهيئة التجريبي المخطط في الهيدروكلوروفلوروكربون

ة؛ ق المحليمناسبة في السو احتمالية احترار عالمى منخفضةاحة خيارات ذات اتالشريحة نتيجة عدم 
عال ة لالشتأجل التدريب على المناولة الصحيحة لسوائل التبريد القابل وسيجرى إعادة البرمجة من

ل طة إيصاوشراء معدات وأدوات اضافية لتقنيي الخدمة وألنش احتمالية احترار عالمى منخفضةذات 
في  ضةمى منخفاحتمالية احترار عالي التى تيسر استخدام المعدات الجديدة القائمة على الوعى البيئ

 البلد؛
 

؛ تم بدائلهو الهيدروكلوروفلوروكربونأنشطة زيادة الوعى بما في ذلك إنتاج منشورات بشأن إزالة    )ج(
ي ذلك االضطالع بثالث حلقات عمل وأنشطة زيادة الوعى بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال بما ف

 ألوزون.العالمى لالوعى البيئي خالل يوم 
  

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده 
 
خطة إدارة إزالة المواد  ، المسؤولة عن تنفيذ مشروعقامت الوحدة الوطنية لألوزون  8

  .دةبأنشطة متعد فريق من شخصين،والقائم على إدارتها مدير مشروع يعاونه  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  األموالمستوى صرف 

 ادوالر 1,229,733دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   878 765، تـم صرف مبلـغ 2018حتى نيسان/أبريل   9
  .2018عام  خالل. وسوف يصرف الرصيد 2تمت الموافقة عليه حتى االن كما يبين الجدول  اأمريكي
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(دوالر   ينيداد وتوباغورلتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية : التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  أمريكي)

 المجموع الموافق عليه الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة
الموافق 

 عليها
 المنصرفة

 
الموافق 

 عليها
 

 المنصرفة
 

الموافق 
 عليها

 

 المنصرفة
 

 الموافق عليه
 

 المنصرف
 

 878,765 1,229,733 161,922 471,833 198,000 198,000 518,843 559,900 يوئنديبي
معدل الصرف 

(%) 
93 100 34 71 

  
    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخطة تنفيذ الشريحة الرابعة 

  
 :2020وكانون األول/ديسمبر  2018سيجرى تنفيذ األنشطة التالية بين تموز/يولية   10

 35ن للبدائل وشراء وتوزيع تقنى خدمة على ممارسات الخدمة الجيدة واالستخدام اآلم 300تدريب   (أ)
         دوالر أمريكي)؛  77 000( وإعادة التدوير لتقنيي الخدمة لالسترداد معدة آلة

مبادئ توجيهية لقطاع االنتهاء من معايير التدريب االجبارية لوضع البطاقات على الحاويات و  (ب)
ة ية القابلوكربونالهيدروكلوروفلورالتبريد وتكييف الهواء ووضع تدابير لسالمة مناولة بدائل المواد 

  دوالر أمريكي)؛ 27 000( لالشتعال إلدراجها في برنامج إصدار الشهادات

بونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرحلقة عمل/برنامج بشأن تنفيذ  25  (ج)
 حلقاتوالتكنولوجيات البديلة وأنشطة المشروع بما في ذلك محاضرات مدرسية وتوعيات عامة و

   )؛دوالر أمريكي 17 000تدارس (

دوالر  24 000(  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةرصد وتقييم تنفيذ إدارة و  )د(
  أمريكي).

  

  تعليقـات األمانة وتوصيتـها
  

  التعليقات

  التأخير في تقديم الشريحة
  

نتيجة  ةالصرف المنخفض ياتأن السبب في تأخير تقديم الشريحة الرابعة هو مستو اليوئنديبيأوضح   11
  وتم حل هذه المشاكل بنجاح.التأخيرات في شراء بعض المعدات. 

  
  نيةالهيدروكلوروفلوروكربوخطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  
  تقرير التحقق 

  
 2015للسنوات من  الهيدروكلوروفلوروكربونكتابة هذه الوثيقة، لم يرد تقرير التحقق عن استهالك حتى    12

. وتمشيا مع المقرر 2018تموز/يوليه  15أن تقرير التحقق سوف يقدم بحلول  اليوئنديبي. وأبلغ 2017إلى 
حتى تستعرض األمانة تقرير التحقق  اليوئنديبيلن تحول األموال الموافق عليها للشريحة الرابعة إلى (ب)،  72/19
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على أنه  اليوئنديبيوتؤكد أن حكوم ترينيداد وتوباغو تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ووافق 
، سيجرى إعادة األموال المحتفظ بها إلى 2018موز/يوليه ت 15بحلول  إلى األمانة تقرير التحقق وصولفي حالة عدم 

  الصندوق ويتعين أن يقدم طلب الشريحة في اجتماع الحق.
  

  االطار القانونى
  

تبلغ  2018لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونأصدرت حكومة ترينيداد وتوباغو حصص استيراد من   13
صي مستوردا وهذا المقدار هو أقل من هدف الحد األق 11طن من قدرات استنفاد األوزون لعدد  26.19

  لالستهالك المسموح به.
  

  قطاع الرغاوى
  

صيغ اللتقييم  Ice Conأنه يوفر الدعم التقني لإلدارة الجديدة لشركة  اليوئنديبيوعند طلب توضيح، أشار   14
ار بحلول خاذ قر؛ ومع ذلك، فإذا لم تتمكن الشركة من اتات احتمالية احترار عالمى منخفضةغاوى ذالرالمتاحة من 

  ، سيجرى إلغاء المشروع.2018نهاية عام 
  

  قطاع خدمة التبريد
  

أن  اليوئنديبي، أبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونوعند طلب توضيح بشأن اعتماد تكنولوجيات بديلة خالية من   15
-روكربونوفلولهيدروكلورالحكومة تقوم بأنشطة زيادة الوعي لضمان أن المستهلكين على وعى بتكنولوجيات بديلة ل

لتقنيين لى اتقار إتيجة توافرها المحدود واالفنهو  احتمالية احترار عالمى منخفضةاستخدام تكنولوجيا ذات إن ؛ 22
ترار حتمالية احاذات  لة لالشتعال وتوافر معدات تستخدم سوائل تبريداستخدام سوائل تبريد قاب علىالمدربين القادرين 

اولة على المن لتدريباعالية بأسعار تنافسية. ولم ينفذ برنامج إعادة التهيئة واستخدمت هذه األموال في برمجة عالمى 
ئي لوعى البياشطة مة وأنالصحيحة في استخدام سوائل تبريد قابلة لالشتعال وشراء معدات وأدوات اضافية لتقنيي الخد

  في البلد. احتمالية احترار عالمى منخفضةلتيسير استخدام معدات جديدة قائمة على 
  

بالمقررات  أن الحكومة على وعى اليوئنديبيوبالنسبة ألنشطة إعادة تهيئة سوائل تبريد الهيدروكربون، أبلغ   16
أساسا بسبب وذلك وأبلغ اليونيدو أيضا أن شيوع سوائل التبريد القابلة لالشتعال محدود  2ذات العالقة للجنة التنفيذية.

أن القطاع يستخدم سوائل تبريد الهيدروفلوروكربون وغير القابلة لالشتعال. ويركز التدريب على المناولة اآلمنة 
تخزين سوائل التبريد ونقلها واستخدامها في لسوائل التبريد القابلة لالشتعال على قضايا القابلية لالشتعال المرتبطة ب

رابطة صناعة تكييف الهواء شترك تمعدات تبريد جديدة أو معدات مصممة الستخدام سوائل تبريد قابلة لالشتعال. و
على المدربين المرتبطين  وبالتركيزعن كثب في التدريب على مسائل السالمة المرتبطة بالهيدروكربونات  والتبريد

  بالرابطة.
  

أن نظام إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء يجرى تنفيذه حاليا من خالل  أيضا اليوئنديبيذكر   17
حث للوعي ا. ويجرى االضطالع ببرامج رابطة صناعة تكييف الهواء والتبريدتعاون الوحدة الوطنية للوزون مع 

أيضا  صاالتالزبائن على طلب شهادات التقنيين المعتمدة قبل البدء في تقديم الخدمات؛ وسيجرى وضع برامج ات
دار ظام إصنطلب قبل إصدار عقود تكييف الهواء. ويضمن تنفيذ تلموظفى المشتروات لضمان أن شهادات التقنيين 

رابطة  اون معتكييف الهواء والتعومعدات التبريد الشهادات ومعايير السالمة بما في ذلك معايير االسطوانات و
قنيين ا بين التدة في ماستخدام ممارسات الخدمة الجيفي تنفيذ برنامج التدريب للتقنيين  صناعة تكييف الهواء والتبريد

  واالستدامة طويلة األجل للبرنامج.

                                                 
  .73/34و 72/17المقرران    2
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 االستنتاج

من  لحالى؛ ويبلغ االستهالك اد قيد التشغيلالحظت األمانة أن نظام ترخيص وحصص الواردات في البل     18
من تأخر  وبالرغم . الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة أقل من خط أساس  74حوالى  الهيدروكلوروفلوروكربون

شطة تقدم في األن ، فقد تم حل المشاكل المتعلقة بالتأخيرات. ويتواصل تحقيق2018إلى  2017تقديم الشريحة من عام 
لمساعدة  نديبياليوئبشكل جيد. وتعمل الحكومة مع  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطةالمخططة ل

ب لتقنيي وبرامج تدري وعيوتنفذ الحكومة أنشطة . 2018في مشروعها لتحول الرغاوى خالل عام  Ice Conشركة 
صدار يد وإالخدمة واعتمدت مبادئ توجيهية لممارسات التبريد الجيدة ومعايير اسطوانات ومعدات سوائل التبر

ئة من األموال في الما 71. وتم صرف نسبة رابطة صناعة تكييف الهواء والتبريدالشهادات للتقنيين بالتعاون مع 
دعم قطاع وغاوى اء على الشريحة الرابعة إلى االنتهاء من مشروع قطاع الرالمعتمدة. وستؤدى األنشطة المخططة بن

 السطواناتاعد االخدمة من خالل مواصلة تنفيذ تدريب التقنيين وتزويدهم بالمعدات وتقوية نظام الترخيص وفرض قو
مواد ة الخطة إدارة إزالومعايير معدات التبريد وتكييف الهواء وضمان االستدامة طويلة األجل ألنشطة 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

 التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من   19
يضا وصي أ؛ وتفي ترينيداد وتوباغوالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ونية وفلوروكربوكلوربالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر
وى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أن عند مست 2020-2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة لترينيداد وتوباغو 
  :يكون من المفهوم

حتى تستعرض األمانة تقرير التحقق  ئنديبيأمين الخزانة بصرف األموال المعتمدة لليوال يقوم    (أ)
ويوكد  ،2018تموز/يوليه  15وعلى أال يقدم في تاريخ ال يتجاوز  2017إلى  2015للسنوات من 

  ية؛ أن حكومة ترينيداد وتوباغو تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذ

بحيث يكون متمشيا مع الفقرة الفرعية (أ) أعاله، تعاد األموال عدم تقديم تقرير التحقق في حالة   (ب)
الموافق عليها للشريحة الرابعة إلى الصندوق المتعدد الطراف ويعاد تقديم طلب الشريحة مع تقرير 

  التحقق في اجتماع الحق.

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

رتكاليف الدعم (دوال
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

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

000 145875 10  يوئنديبي 
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