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 متعددة السنوات مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  إريتريا

تمت فيه االجتماع الذي  الوكالة )  عنوان المشروع1(
 الموافقة عليه

 معيار الرقابة

ة ن رو روفل ل رو اد اله ة إدارة إزالة ال (المرحلة  خ

 األولى)

 2020% بحلول عام 35 السابع والستين ، اليونيدو(رئيسية) اليونيب

 
 طن من قدرات استنفاذ األوزون  0.81   2018السنة:  )1(المرفق ج الفئة  7المادة )  أحدث بيانات 2(

 
 2017السنة:  )  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(

مكافحة  رغوة إيروسول كيميائي
 الحرائق

عوامل  مذيب التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبر

إجمالي 
استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.81    0.81       22 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 1.08 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.09 2010  -  2009 للفترة خط األساس

 قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن من 

 0.7 :المتبقي 0.38 المعتمد بالفعل

 

 2020 )  خطة األعمال5(

  0.04 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب
 23,730 التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  *)  بيانات المشروع6(

حدود االستهالك في بروتوكول 
 مونتريال

 غير متاح 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متاح

طن من أقصي استهالك مسموح به 
 قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متاح

التمويل 
المعتمد 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف  اليونيب
 المشروع

40,000 0 0 0 29,000 0 0 0 21,000 90,000 

 11,700 2,730 0 0 0 3,770 0 0 0 5,200  تكاليف الدعم

  اليونيدو

تكاليف 
 المشروع

40,000 0 0 0 80,000 0 0 0 0 120,000 

 10,800 0 0 0 0 7,200 0 0 0 3,600  تكاليف الدعم

اعتمدتها األموال التي 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

80,000 0 0 0 109,000 0 0 0 0 189,000 

 19,770 0 0 0 0 10,970 0 0 0 8,800 تكاليف الدعم

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها في هذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

        21,000 21,000 

 2,730 2,730          تكاليف الدعم

  

   

 للموافقة الشمولية  توصية األمانة
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 وصف المشروع

ً لتمويل الرئيسيةبصفته الوكالة المنفذة  (اليونيب) قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن حكومة إريتريا       -1 ، طلبا
دوالر  21,000إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

رحليًا عن تنفيذ تقريًرا م الطلبيتضمن و 1فقط. أمريكي لليونيب دوالر 730,2 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي
وخطة تنفيذ  2019إلى  2016للفترة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وتقرير التحقق من استهالك ثانيةالشريحة ال

 .2021إلى  2020الشريحة للفترة من 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنفاد األوزون من من قدرات طن  0,76أبلغت حكومة إريتريا عن استهالك قدره        -2
. ويبين لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمحدد ل المتثالا أساسفي المائة عن خط  30,3، وهو ما يقل بنسبة 2019في عام 
 .2019 - 2015 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترةاستهالك  1الجدول 

  )2019 - 2015للفترة  7في إريتريا (بيانات المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواداستهالك   -1الجدول 
 خط األساس  * 2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 19.7 13.80 14.80 16.30 17.00 17.57 طن متري 
 1.09 0.76 0.81 0.90 0.94 0.97 طن من قدرات استنفاذ األوزون 

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق من استهالك * بيانات من تقرير 

ً في استهالك       -3 بسبب تنفيذ نظام الترخيص  2013منذ عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربونشهدت إريتريا اتجاهاً هابطا
المواد ، واعتماد بدائل خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد واستخدام المعدات القائمة على  وإعاقة؛ والحصص

؛ وإجراء أنشطة التدريب )134a -والهيدروفلوروكربون  R-404Aوالمادة R-410A المادة (مثلالهيدروكلوروفلوروكربونية 
، بموجب خطة إدارة إزالة المواد  نفاذاإلولموظفي الجمارك وء وبناء القدرات في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهوا

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير

 البرنامج تنفيذعن بموجب تقرير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أبلغت حكومة إريتريا عن بيانات استهالك قطاع        -4
 من بروتوكول مونتريال. 7تسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة التي ت، 2018القطري لعام 

 تقرير التحقق

ً فعاالً للترخيص والحصص لواردات وصادرات   -5 المواد  أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما
كان   2019إلى  2016في الفترة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية

استنفاد األوزون و  من قدراتطن  0,81زون و استنفاد األو من قدراتطن  0,91استنفاد األوزون و  من قدراتطن  0,94
طن   0,01 قدره 2017لعام  7فرق ضئيل بين تقرير بيانات المادة  ويوجد، على التوالي. استنفاد األوزون من قدراتطن  0,76

واالجتماعات زيادة التنسيق ب جملة أمورفي في التقريب. ويوصي تقرير التحقق خطأ بسبب ، استنفاد األوزون من قدرات
المواد  تعزيز إدارة واردات من أجل ن وإدارة الجمارك ومسؤولي اإلنفاذ اآلخري ةلمنتظمة بين وحدة األوزون الوطنيا

األوزون الوطنية عند نقاط وحدات  التي تصدهاتصاريح االستيراد  والتحقق من، وتسجيل البيانات الهيدروكلوروفلوروكربونية
موظفي الجمارك واإلنفاذ على استخدام معرفات المواد المستنفدة لألوزون ومراقبة واردات المواد  ؛ والتدريب المستمر لالدخول

  المستنفدة لألوزون.

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قانونيالطار اإل

نُشرت و، على تنفيذ بروتوكول مونتريال. لوزارة األراضي والمياه والبيئة التابعة، تشرف وحدة األوزون الوطنية      -6

 
  إلى األمانة. ةاإليريتريمن وزارة األراضي والمياه والبيئة المرسل  2020 آذار /مارس 5 للخطاب المؤرخوفقًا    1
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في الجريدة الوطنية في  يهافدة لألوزون والمعدات القائمة علاللوائح الخاصة بإصدار الحصص الستيراد وتصدير المواد المستن
ً تدابير 2010عام  خالل نظام الترخيص  من وروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلاستهالك لضبط . وتشمل اللوائح أيضا

 التعديل ؛ وتعزيزمع المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك الفنيون أصحاب المصلحة الذين يتعاملون؛ تشمل تسجيل والحصص
 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتحديثي للمعدات القائمة على 

 قطاع خدمة التبريد

 -األنشطة التالية: تم تنفيذ         -7

رصد وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة  علىاإلنفاذ في دورتين تدريبيتين منفصلتين  عن مسؤوالً  45تدريب   )أ(
 ؛عليهاوالمعدات القائمة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبلألوزون المتعلقة 

تبريد وتكييف على ممارسات التبريد الجيدة بما في ذلك االستخدام اآلمن لمواد تدريب خمسة وسبعين فني و  )ب(
 التبريد وتكيف الهواء تم تعزيز جمعيةو؛ تدريبية منفصلة دوراتالتبريد القائمة على الهيدروكربونات في ثالث 

بخطة إدارة إزالة  قة من خالل تسجيل جميع الفنيين مما يسهل بدوره تدفق المعلومات الفنية والمعلومات المتعل
 ؛ ومتابعة تنفيذ أنشطة التدريب إلى شركات الخدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بموجب خطة إدارة  الذين أنشئوا يناإلقليمياألربعة  يزمالت، وتم تزويد مراكز إنشاء مركز استصالح واحدتم و  )ج(
وحدة استرداد ووحدة إعادة  تشمل ضافية الهيدروكلوروفلوروكربونية بمعدات وأدوات خدمة إإزالة المواد 

تم تدريب خبير وأخرى. التدوير ومضخة تفريغ وخراطيم وأجهزة قياس واسطوانات غاز التبريد وملحقات 
م تدريب أكثر من ؛ وتمواد التبريد استصالح بشأنيقدم الدعم التقني  وهو من مواد التبريد استصالحواحد على 

120  ً   . المشروعات اإليضاحيةمسؤوال حكوميا على تحديد المبردات المزيفة المحتملة من خالل  40و  فنيا

 المشروع ورصد تنفيذ وحدة 

 وتبلغموظف األوزون الوطني بمساعدة موظف إضافي تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  يرصد    -8
لمصروفات الموظفين  دوالر أمريكي 9,000دوالر أمريكي (أي  16,000المشروع حتى اآلن  تنفيذ ورصدنفقات وحدة 
دوالر أمريكي لإليجار  2,000، و أمريكي لالجتماعات دوالر 3,000، و دوالر أمريكي للسفر 2,000، و واالستشاريين

 والنفقات المتنوعة).

 مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي  69,000دوالر أمريكي المعتمد حتى اآلن ( 189,000مبلغ ال، تم صرف 2020 آذار /حتى مارس     -9
 . 2الجدول  على النحو الموضح فيدوالر أمريكي لليونيدو)  120,000و لليونيب 

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا (بالدوالر عن االتقرير المالي  -2الجدول 
  األمريكي) 

  الوكالة 
 إجمالي المعتمد  الشريحة الثانية  الشريحة األولى 

 المصروف  المعتمد  المصروف  المعتمد  المصروف  المعتمد 
 69,000 69,000 29,000 29,000 40,000 40,000 اليونيب
 120,000 120,000 80,000 80,000 40,000 40,000 اليونيدو

 189,000 189,000 109,000 109,000 80,000 80,000 المجموع 
 100 100 100 معدل الصرف (%) 

  

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد 

 -:2021 كانون األول /سيتم تنفيذ األنشطة التالية حتى ديسمبر       -10

نشر اللوائح المعدلة للمواد المستنفدة لألوزون على موظفي الجمارك وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين    )أ(
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جمارك بشأن اللوائح  موظف  60 عددوتجارة المواد المستنفدة لألوزون، وتنفيذ حلقتي عمل ليتولون استيراد 
 ؛كي)دوالر أمري 8,000د واإلنفاذ (والرص المستنفدة لألوزونالمعدلة للمواد  

تغطية الجوانب النظرية والعملية بشأن ممارسات تبريد وتكييف من أجل فنيي  80تنفيذ حلقتي عمل لحوالي و  )ب(
أثناء تركيب  مواد التبريدوالسالمة في التعامل مع التبريد وتكييف الهواء الخدمة الجيدة المتعلقة بخدمة 

 ؛أمريكي)الر دو 10,000التبريد وتكييف الهواء ( وتفكيك معدات وصيانة

؛ وتطوير 2021بتكارات التكنولوجية في عام بشأن االالتبريد وتكييف الهواء تنفيذ حلقة عمل واحدة لجمعية و  )ج(
التبريد وتكييف  أدوات االتصال لنشر المعلومات ذات الصلة على الجمهور المستهدف من خالل جمعية

 دوالر أمريكي)؛ 1,500الهواء (

رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة وحدة األوزون الوطنية بدعم من  و  )ج(
  دوالر أمريكي). 1,500( ينستشاريأحد اال

  

 األمانة   ةوتوصي  تعليقات

  تعليقاتال

 تقرير التحقق

وستقدم خطة عمل وجداول  تستعرضهاأن الحكومة اليونيب ب أفاد، لتوصيات الواردة في تقرير التحققفيما يتعلق با     -11
خطة العمل ل إجراء المزيد من التطوير، سيتم بناًء على اإلرشاداتومزيد من التوجيه؛ لحصول على ى لجنة توجيهية لزمنية إل
 األولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تينخالل الشريحة الثالثة من المرحل وتنفيذها

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قانونيالطار اإل

من  طن  0,69 قدرها 2020لعام كربونية المواد الهيدروكلوروفلوروأصدرت حكومة إريتريا بالفعل حصصاً الستيراد       -12
 أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال لتلك السنة.  وهي، طن متري) 12,6استنفاد األوزون ( قدرات

 قطاع خدمة التبريد

أنه ال اليونيب . وأوضح للتعديل التحديثي للمعداتالقابلة لالشتعال  مواد التبريدطلبت األمانة توضيحات بشأن استخدام       -13
تدريب على التعديل التحديثي ال، وتم القابلة لالشتعال في البلدالتبريد مواد بمعدات التعديل التحديثي للحظر تتوجد لوائح 

ألن الفنيين يفتقرون إلى أدوات للتعامل  الهيدروكربون ال يتم التعديل التحديثي باستخدامو؛ القابلة لالشتعال مواد التبريدباستخدام 
بشأن  73/34و  72/17الحكومة على دراية تامة بالقرارين وأن ؛ القابلة لالشتعالمواد التبريد مع التعديل التحديثي باستخدام 

 التعديل التحديثي واحتياجات السالمة ذات الصلة. 

شاء مركز االستصالح في أنه منذ إناليونيب صالح. وأوضح طلبت األمانة معلومات عن أداء وتأثير مركز االستو     -14
 واستصالح  استردادتم و؛ تشغيل مركز االستصالحعلى و مواد التبريد استرداد، تم توفير التدريب على 2019 آذار /مارس

توقفت عن تم تشغيل وحدة االستصالح بنجاح في العام األول ولكنها و. 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكجم من  370حوالي 
  العمل بسبب عدم توفر الملحقات في السوق المحلية. وتعمل الحكومة مع اليونيدو لحل هذه المسألة.

 2تنفيذ السياسة الجنسانية

، وأن وحدة األوزون الوطنية ا تاما بتنفيذ السياسة الجنسانيةملتزمان التزامواليونيب بأن حكومة إريتريا اليونيب أفاد      -15
 

  المشروع.(د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة   84/92طلب المقرر    2
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 ئهن نفس الفرص المتاحة لزمالعلى  الفنيات اإلناثصول حضمان التبريد وتكييف الهواء من أجل ستعقد اجتماعا مع جمعية 
على االنضمام إلى الجمعية. كما  نوتشجعه الفنيات اإلناث، ستبدأ أيًضا في تتبع عدد الفنيينالجمعية تسجل عندما والذكور. 
 .اتالفنيات وموظفات الجمارك المدربوحدة األوزون الوطنية ستتابع 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة استدامة 

لمعدلة للمواد المستنفدة لألوزون، اللوائح ا على ي الجمارك وفنيي الخدمةلموظف تنفذ حكومة إريتريا أنشطة تدريب      -16
وإعادة االستخدام وممارسات الخدمة اآلمنة أثناء استخدام  واالسترداد وممارسات الخدمة الجيدة المحتملة المزيفة ومواد التبريد
سيتم تجهيز مرفق ومراكز التدريب األربعة.  إلى المعداتب ا دعم، وقدمت بلة لالشتعال في المعدات الجديدةالقا مواد التبريد

تعزيز قطاع الخدمات من خالل تسجيل جميع الفنيين في المزيد من وتم يتمكن من مواصلة العمل.  لكياالستصالح بقطع الغيار 
المواد  باإلضافة إلى تنفيذ ضوابط ومراقبة  - . وتواصل وحدة األوزون الوطنيةالفنيةوالكليات التبريد وتكييف الهواء جمعية 

من الهيدروكلوروفلوروكربونية  لموادإدارة إزالة ا  طتعزيز وعي أصحاب المصلحة بشأن خط -  الهيدروكلوروفلوروكربونية
وحدة األوزون الوطنية  عليها. وستنفذالقائمة  والتجهيزاتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  واستخدام تثبيط وارداتأجل 

امة إزالة مستدتحقيق من الحكومة  ستتمكن، سياسة الجنسانية. وبهذه التدابيربشأن ال واقعيةبالتعاون مع جمعية التبريد إجراءات 
  في البلد.  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل

 استنتاج

المواد استهالك  تحقيق تخفيضات في وسيمكن منجاهز للعمل نظام تراخيص وحصص االستيراد في البلد إن     -17
 22,4بنسبة  2019االستهالك في عام ويقل ؛ بروتوكول مونتريال لإلزالة فيلجدول الزمني وفقا لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد استهالك ب ه المتعلقةاالمتثال ألهداف قد حقق البلديؤكد تقرير التحقق أن وفي المائة عن أهداف بروتوكول مونتريال. 
نظام ترخيص وحصص قابل للتنفيذ لتحقيق أهداف  ولديه 2019إلى  2016من  للسنوات الهيدروكلوروفلوروكربونية

تم صرف األموال المعتمدة وبصورة مرضية. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة طة تتقدم خوبروتوكول مونتريال. 
األنشطة التي تم تنفيذها حتى اآلن   ستعززلمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل. ل

مساعدة البلد على الوفاء بالتزاماته   وتستمر في ،الشريحة الثالثة واألخيرة قطاع الخدمات في إطاروتلك التي تم التخطيط لها 
قًا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وف البلدكمل يسوباالمتثال بموجب البروتوكول. 

وكلوروفلوروكربونية في عام ثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر خطط لتقديم المرحلة اليلالتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية و
 التي تأخذ في االعتبار توصيات تقرير التحقق. 2021

 توصيةال

ط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى اتوصي أمانة الصندوق بأن تح      -18
على الشريحة الثالثة   الشموليةوصي كذلك بالموافقة تإلريتريا؛ والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لة إزا من خطة إدارة 

، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة رياواألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلريت
 ، على أساس أن: التمويل الموضح في الجدول أدناه مستوى عند، 2021إلى  2020من للفترة 

غازات التبريد القابلة بلتحديثي وما يرتبط بها من خدمات التعديل اإذا قررت إريتريا المضي قدماً في عمليات   )أ(
ذلك  ستفعل، الً للمواد غير القابلة لالشتعال لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة أص

 ؛ فقط لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةلووفقاً  المصاحبة مع تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر

وتنفيذ المرحلة الثانية   وضعسيتم تضمين اإلجراءات واألنشطة ذات الصلة التي أوصى بها تقرير التحقق في و  )ب(
  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا.
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