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ُمقترح مشروع :جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية
تتألﻒ هذه الوثيقة مﻦ تعليقات وتوصية اﻷمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اﻹزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة اﻷولى ،الشريحة الثالثة(

* بسبب فيروس كورونا )كوفيد(19-

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

اليونيب وفرنسا
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية
)أوﻻً( عنوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
اﻷولى(

الوكالة

اﻻجتماع الذي تمت فيه
الموافقة

تدابير الرقابة

اليونيب)رئيسية(،
فرنسا

الثالث والستون

 35في المائة بحلول عام 2020

)ثانيا( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق جيم المجموعة اﻷولى(

) 0.79طﻦ مﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(

السنة2018 :

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
المادة الكيميائية

الرغاوي

أيروسول

مكافحة
الحرائق

السنة2019 :
التبريد

التصنيع
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

عامل
التصنيع

المذيبات

إجمالي
اﻻستهﻼك
القطاعي

اﻻستخدامات
المعملية

الخدمة
1.29

1.29

)رابعا( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
2.3

خط اﻷساس لفترة :2010-2009

5.54

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
0.81

الموافق عليه بالفعل:

4.73

المتبقي:

)خامساً( خطة اﻷعمال
فرنسا
اليونيب

المجموع

2020
إزالة المواد المستنفدة لﻸوزون )طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.01

0.01

التمويل )دوﻻر أمريكي(

5,085

5,085

إزالة المواد المستنفدة لﻸوزون )طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.07

0.07

التمويل )دوﻻر أمريكي(

26,555

26,555

)سادساً( بيانات المشروع

2012

2011

2014

2013

 2020 2019 2018 2017 2016 2015المجموع

حدود اﻻستهﻼك بموجب بروتوكول مونتريال

ﻻ ينطبق ﻻ ينطبق 2.30

2.30

2.07

2.07

2.07

2.07

1.50 2.07

ﻻ ينطبق

الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المسموح به )طﻦ مﻦ قدرات
استنفاد اﻷوزون(

ﻻ ينطبق ﻻ ينطبق 2.30

2.30

2.07

2.07

2.07

2.07

1.50 2.07

ﻻ ينطبق

تكاليﻒ المشروع 0 113,625

0

0

0 79,875

0

0

0

التمويل الموافق عليه
)دوﻻر أمريكي(

اليونيب*

تكاليﻒ الدعم
فرنسا

0 14,771

0

0

0 12,724

0

0

0

3,055

30,550

تكاليﻒ المشروع 0

0

0

0

0 40,500

0

0

0

4,500

45,000

0

0

0

0

5,265

0

0

0

0

585

5,850

تكاليﻒ المشروع 0 113,625

0

0

0 138,375

0

0

0

0

252,000

0 14,771

0

0

0 17,989

0

0

0

0

32,760

تكاليﻒ الدعم
التمويل الموافق عليه مﻦ قِبل اللجنة
التنفيذية )دوﻻر أمريكي(
إجمالي التمويل المطلوب للموافقة
عليه في هذا اﻻجتماع )دوﻻر
أمريكي(

235,000 23,500

تكاليﻒ الدعم

28,000 28,000

تكاليﻒ المشروع

3,640

تكاليﻒ الدعم

الموافقة الشمولية

توصيات اﻷمانة:

2

3,640

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/33

وصف المشروع
.1

بالنيابة عﻦ حكومة جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية ،بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية ،قدمت اليونيب طلبا ً
لتمويل الشريحة الثالثة والنهائية مﻦ المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
بتكلفة إجمالية قدرها  31,640دوﻻر أمريكي ،تتكون مﻦ  23,500دوﻻر أمريكي ،باﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم
الوكالة البالغة  3,055دوﻻر أمريكي لليونيب ،ومبلغ  4,500دوﻻر أمريكي ،باﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم
الوكالة البالغة  585دوﻻر أمريكي للحكومة الفرنسية .1ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة
وتقرير التحقق مﻦ استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة مﻦ  2015إلى  ،2019وخطة تنفيذ
الثانية،
َ
الشريحة لعام 2021-2020

تقرير بشأن استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.2

أبلغت حكومة جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية ،في إطار تنفيذ البرنامج القُطري ،عﻦ استهﻼكٍ قدره 1.29
طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في عام  ،2019أي أقل بنسبة  44في
المائة مﻦ ّ
خط أساس اﻻمتثال ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ويبيﻦ الجدول 1استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻷعوام .2019-2015

الجدول  :1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية ) 2019-2015بيانات المادة (7
المواد
طن متري
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت سابقة الخلط المستوردة*
أطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت سابقة الخلط المستوردة*

2015

2016

2017

2018

*2019

23.39 14.30 10.70 36.99 36.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00
0.00

2.03
0.00

0.59
0.00

0.79
0.00

1.29
0.00

خط اﻷساس
41.93
**29.49
2.30
**3.24

* بيانات البرنامج القُطري
** استخدم خط اﻷساس )نقطة البداية( متوسط الواردات بيﻦ عامي  2007و2009

.3

شهد استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقلبا ً باتجاه تنازلي ،وذلك بسبب تنفيذ اﻷنشطة الواردة في
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تطبيق نظام الترخيص والحصص ،وأنشطة
بناء القدرات لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة ،وتحويل سوق مكيفات الهواء القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تقنيات بديلة .ونظرا ً ﻷن جمهورية ﻻو هي دولة غير ساحلية ،فإنه يتعيﻦ
استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 22-عبر البلدان المجاورة .وفُرضت قيود على اﻻستيراد في عامي 2017
و ،2018إذ لم يحصل اثنان مﻦ المستورديﻦ الثﻼثة على رخصة ترانزيت صادرة عﻦ دولة مجاورة؛ وبالتالي
لم يتمكنا مﻦ استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مما أدى إلى خفض استهﻼكها .ولم يكﻦ هناك
واردات مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوﻻت مسبقة الخلط منذ عام .2014

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
.4

أبلغت حكومة جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية عﻦ بيانات استهﻼك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في
إطار تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام  2018والتي تتسق مع البيانات ال ُمبلﱠغ عنها بموجب المادة  7مﻦ
بروتوكول مونتريال.

1وفقا ً للرسالة المﺆرخة في  5مارس/آذار  2020الموجهة مﻦ وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية إلى
اليونيب.
3
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تقرير التحقق
.5

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام تراخيص وحصص خاص بواردات وصادرات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن إجمالي استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مﻦ عام  2015إلى
عام  2019كان مشابها ً لﻼستهﻼك ال ُمبلغ عنه بموجب المادة  7مﻦ بروتوكول مونتريال ،باستثناء عام ،2018
حيث تم التحقق مﻦ استهﻼك عام  2018البالغ  15.56طﻦ متري بزيادة قدرها  1.26طﻦ متري عما تم
اﻹبﻼغ عنه بموجب المادة  14.30) 7طﻦ متري(.ويُعزى سبب ذلك التبايﻦ إلى حقيقة أنه تم استيراد شحنة
واحدة ) 1.26طﻦ متري( دون ترخيص مسبق معتمد ،ولم يتم تضمينها في التقرير المقدم مﻦ الحكومة بموجب
ب إلى أمانة اﻷوزون لمراجعة
المادة  7مﻦ البروتوكول .وستتابع اليونيب مع وحدة اﻷوزون الوطنية تقديم طل ٍ
بيانات استهﻼك عام  2018وفقا ً لتقرير التحقق .وقد أكد تقرير التحقق أن الدولة قد امتثلت لكل مﻦ أهداف
بروتوكول مونتريال وتلك اﻷهداف الواردة في اﻻتفاقية الخاصة بتلك السنوات .وأوصى تقرير التحقق بتعزيز
المﻼحقة القضائية حيال الخروقات لمنع اﻻستيراد غير المشروع؛ وتحسيﻦ التعاون بيﻦ وحدة اﻷوزون
الوطنية والسلطة الجمركية في مطابقة بيانات اﻻستيراد؛ وتطبيق التقارير اﻹلزامية مﻦ قِبل المستورديﻦ على
الواردات السنوية .كما أكدت اليونيب والحكومة أنه سيتم تنفيذ هذه التوصيات في الشريحة الثالثة كما سيتم
رفع تقرير عﻦ التقدم المحرز عند تقديم المرحلة الثانية.

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

اﻹطار القانوني
.6

أقر البرلمان قانون إدارة المواد الكيميائية بتاريخ  10نوفمبر/تشريﻦ الثاني  ،2016الذي يضبط إنتاج واستيراد
وتصدير وحيازة واستخدام المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول .وتُصنﻒ جميع مركبات
الكلوروفلوروكربون ،والهالونات ،وبروميد الميثيل ،وجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء
مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-بما في ذلك الخﻼئط الناتجة عنا ،باعتبارها مواد كيميائية مﻦ الفئة
اﻷولى ،ويُحظر استيرادها واستخدامها .فيما تُصنﻒ مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ومركبات
الهيدروفلوروكربون ،والخﻼئط الناتجة عنها ،على أنها مواد كيميائية مﻦ الفئة الثانية ،ويجب استيرادها
وتصديرها وحيازتها واستخدامها بترخيص مﻦ السلطات الحكومية.

.7

تمت صياغة مسودة لحظر استيراد وتصدير مبردات تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تزيد
قدرتها عﻦ  20طﻦ تبريد ،وهي في انتظار المصادقة عليها بقرار وزاري .وقد وافقت لجنة اﻷوزون الوطنية
على حظر استيراد جميع أنواع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بدءاً مﻦ 1
يناير/كانون الثاني  .2023فيما تعكﻒ إدارة مكافحة التلوث في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة بالتعاون مع
وزارة الصناعة والتجارة على العمل ﻹدراج جميع أنواع التجهيزات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمﻦ قائمة عناصر اﻻستيراد والتصدير المحظورة .وتضطلع اﻹدارة أيضا ً
بدور ريادي في جهود تعديل قرار الوزارة الحالي بشأن مراقبة المواد المستنفدة لﻸوزون رقم  7858لتنظيم
شﺆون التجار وورش الخدمة التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.

.8

واصلت الحكومة إنفاذ نظام التراخيص والحصص لضبط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فضﻼً
عﻦ التفتيش اﻹلزامي ووضع بطاقات التعريﻒ على أسطوانات غاز تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون .وبنا ًء
على التوصيات الواردة في تقرير التحقق ،فقد تم تشكيل فريق تفتيش مشترك لتفقد متاجر بيع غازات التبريد؛
وتمت مصادرة الواردات غير المصرح بها وحاويات المبردات ذات بطاقات التعريﻒ المضللة.

.9

تمت مناقشة دمج الرقابة على المواد المستنفدة لﻸوزون في مناهج التدريب الجمركي لموظفي الجمارك الجدد
بيﻦ إدارة مكافحة التلوث والجمارك .وتم اﻻتفاق على أن تقدم إدارة مكافحة التلوث التدريب المتعلق
ببروتوكول مونتريال الصادر بشأن موظفي الجمارك الجدد .ووفقا ً لهذا النهج ،تم تدريب  30موظﻒ جمارك
جديد في عام .2019
4
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.10

صادقت حكومة جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية على تعديل كيغالي في نوفمبر/تشريﻦ الثاني  .2017وتعمل
إدارة مكافحة التلوث مع أصحاب المصلحة لتعديل القرار الوزاري الحالي بشأن مراقبة المواد المستنفدة
لﻸوزون لتشمل مركبات الهيدروفلوروكربون وخﻼئط مركبات الهيدروفلوروكربون.

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت مسبقة الخلط المستوردة
.11

قبل عام  ،2014تم استيراد كمية صغيرة مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المحتوى في البوليوﻻت
مسبقة الخلط لتصنيع رغاوي ُمقَولَبة مرنة .ونظراً لعدم وجود تقنية بديلة مناسبة عند إعداد المرحلة اﻷولى
مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فقد سمحت اللجنة التنفيذية لجمهورية ﻻو
الديمقراطية الشعبية بتقديم خطة قطاع الرغاوي أثناء تنفيذ المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر )49/63و(( .ومع ذلك ،ومنذ عام  ،2014لم يكﻦ هناك استيراد
لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب القائمة على البوليوﻻت مسبقة الخلط .وبغية ضمان إزالة
ب استيراد
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المحتوى في البوليوﻻت مسبقة الخلط المستوردة ،وتجن ِ
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي ،فقد صنفت الحكومة مركب الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
)في كﻼ الصيغتيﻦ( كمواد كيميائية محظورة بموجب قانون إدارة المواد الكيميائية.

قطاع خدمة التبريد
.12

تم تنفيذ اﻷنشطة التالية:
)أ(

تدريب  65مﻦ موظفي الجمارك على تحديد المواد المستنفدة لﻸوزون ،وتدابير السﻼمة ،واﻻستجابة
في حاﻻت الطوارئ المتعلقة بغازات التبريد القابلة لﻼشتعال؛ وتوفير التدريب الميداني لموظفي
الجمارك في مقاطعتيﻦ )خامون وسافانخت(؛ وإنفاذ وضع التصنيفات اﻹلزامية على حاويات
غازات تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون؛

) ب(

تدريب ثﻼثة مدربيﻦ على المناولة المأمونة لغازات التبريد القابلة لﻼشتعال و 203مﻦ التقنييﻦ على
ممارسات الخدمة الجيدة في تركيب وصيانة معدات التبريد وتكييﻒ الهواء ،والتعامل اﻵمﻦ مع
غازات التبريد القابلة لﻼشتعال ،وزيادة الوعي بكفاءة الطاقة؛

) ج(

إنشاء رابطة فنيي خدمة التبريد وتكييﻒ الهواء )(RASTA؛ والمشاورات بشأن تطوير نظام إصدار
شهادات لفنيي التبريد وتكييﻒ الهواء ،بما في ذلك الدعم القانوني ،وإطار الجودة الوطني ،وإطار
التقييم والتدريب؛

)د(

مكون استعادة واستصﻼح غازات التبريد المقررة لتوفير تجهيزات التدريب لمعهد ﻻو-
مراجعة ّ ِ
كوريا لتنمية المهارات ،مع اﻷخذ باﻻعتبار أن السعر الحالي للهيدروكلوروفلوروكربون22-
منخفض للغاية وﻻ يوجد حافز للفنييﻦ ﻻستخدام غازات التبريد المستصلحة .ووافقت حكومة ﻻو
وحكومة فرنسا )بصفتها وكالة ثنائية( على خطة العمل المنقحة وعلى قائمة مقترحة بالتجهيزات،
وﻻ يزال اتفاق التمويل في إطار وضع اللمسات اﻷخيرة.ومﻦ المتوقع استكمال اﻷنشطة بحلول
نهاية عام 2020؛ و

) ه(

اﻻضطﻼع بأنشطة نشر المعلومات والتعليم واﻻتصال بشأن إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية مﻦ خﻼل الصحﻒ والتلفزيون واﻹذاعة ووسائل التواصل اﻻجتماعي؛
وترجمة ونشر  500نسخة مﻦ الدليل اﻹرشادي السريع لممارسات الخدمة الجيدة بشأن غازات
لتبريد القابلة لﻼشتعال.
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وحدة تنفيذ ورصد المشروع
.13

وحدة اﻷوزون الوطنية مسﺆولة عﻦ تنسيق التنفيذ ورصد التقدم المحرز واﻹبﻼغ عنه .وقد تم ضمان اﻻتصال
المنتظم مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية لﻸوزون لتعزيز تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتم توظيﻒ خبير تقني واحد لمساعدة وحدة اﻷوزون الوطنية في تخطيط،
وتنفيذ ،ورصد جميع اﻷنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وبلغ إجمالي
النفقات  8,800دوﻻر أمريكي ،بما في ذلك راتب الخبير التقني.

مستوى صرف اﻷموال
.14

حتى شهر مارس/آذار  ،2020قامت اليونيب بصرف مبلغ  190,036دوﻻر أمريكي فقط مﻦ أصل مبلغ
 252,000دوﻻر أمريكي الموافق عليه على النحو المبيﻦ في الجدول .2وسيتم صرف الرصيد البالغ 61,964
دوﻻر أمريكي في عام .2021-2020

الجدول :2التقرير المالي للمرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية
)دوﻻر أمريكي(
الوكالة

اليونيب
فرنسا
المجموع

نسبة الصرف )(%

الشريحة الثانية
تم صرفها
ُموافق عليها
76,411
97,875
0
40,500
76,411
138,375
55

الشريحة اﻷولى
تم صرفها
ُموافق عليها
113,625
113,625
0
0
113,625
113,625
100

المجموع
تم صرفها
ُموافق عليها
190,036
211,500
0
40,500
190,036
252,000
75

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة النهائية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.15

سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون اﻷول :2021
)أ(

وضع إطار قانوني ﻹصدار الشهادات اﻹلزامية للفنييﻦ؛ وفرض حظر على استيراد وتصدير
التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير/كانون الثاني 2023؛
وتنظيم ورشة عمل واحدة لتدريب  30مﻦ موظفي الجمارك واﻹنفاذ على مراقبة الواردات ،ومنع
التجارة غير القانونية والتدريب على السﻼمة في التعامل مع غازات التبريد؛ وإعداد ونشر 200
نسخة مﻦ الدليل اﻹرشادي السريع للجمارك )اليونيب( ) 14,000دوﻻر أمريكي(؛

) ب(

تنظيم أربع ورش عمل لتدريب  120فني على ممارسات الخدمة الجيدة لتحديث خبرتهم حول
التعامل مع البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث اﻻحترار العالمي ،بما في ذلك غازات التبريد
القابلة لﻼشتعال ،وﻻسيما للفنييﻦ الذيﻦ لم يتلقوا تدريبا ً خﻼل الشرائح السابقة )اليونيب( )22,220
دوﻻر أمريكي ،بما في ذلك  16,595دوﻻر أمريكي مﻦ الشريحة السابقة(؛

) ج(

استكمال إجراءات التصميم والتشغيل لنظام إصدار شهادات الفنييﻦ بالتنسيق مع وزارة العمل
والرعاية اﻻجتماعية ورابطة فنيي خدمة التبريد وتكييﻒ الهواء ومعاهد التدريب المهني )اليونيب(
) 3,500دوﻻر أمريكي مﻦ الشرائح السابقة(؛

)د(

شراء تجهيزات التدريب لمعهد ﻻو-كوريا لتنمية المهارات )أدوات الخدمة )بما في ذلك أدوات
خاصة للتعامل مع غازات التبريد القابلة لﻼشتعال( ،وآﻻت وأسطوانات اﻻسترداد ،وكاشفات
التسرب ،ومعدات الحماية الشخصية ،ووحدات تكييﻒ الهواء القائمة على غاز  R-32ﻷغراض
التدريب(( ؛ وتوفير التدريب على تشغيل التجهيزات وصيانتها بالتعاون مع مراكز التدريب المهني
ورابطة التبريد وتكييﻒ الهواء؛ ووضع دليل إرشادي عام حول استخدام وصيانة وحدات التحكم
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عﻦ بعد باللغة المحلية )الفرنسية( ) 45,000دوﻻر أمريكي ،بما في ذلك  40,500دوﻻر أمريكي
مﻦ الشريحة السابقة(؛

.16

) ه(

أنشطة لنشر الوعي ،بما في ذلك عرض تطبيقات اﻷوزون للهواتﻒ المتنقلة لموظفي الجمارك
والفنييﻦ؛ ونشر معلومات عﻦ الحظر المفروض على المعدات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وعقد ورشة عمل وطنية ﻷصحاب المصلحة ﻻستخﻼص الدروس
المستفادة عند اﻻنتهاء مﻦ المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
)اليونيب( ) 5,245دوﻻر أمريكي ،بما في ذلك  1,370دوﻻر أمريكي مﻦ الشريحة السابقة(؛ و

) و(

إدارة المشروع ،وتنسيقه ،ورصده ،واﻹبﻼغ عنه :سيتم توظيﻒ خبير تقني لمساعدة وحدة اﻷوزون
الوطنية في تنفيذ اﻷنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مﻦ
خﻼل تقديم المشورة الفنية وجمع المعلومات وإعداد التقارير )اليونيب( )لم يتم التخطيط للتمويل
المخصص لهذا النشاط في الشريحة الثالثة(.

أشارت اليونيب إلى أنه سوف يتم استكمال المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المنصوص عليه في اﻻتفاقية المبرمة بيﻦ جمهورية ﻻو واللجنة
التنفيذية ،وأنه مﻦ المقرر تقدي ُم المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى
اﻻجتماع السادس والثمانيﻦ ،شريطة عدم حدوث أي خلل كبير في عملية التحضير.
تعليقات وتوصيات اﻷمانة

التعليقات
تقرير بشأن استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.17

استجابة منها لتوصيات التحقق ،أشارت اليونيب إلى أن الحكومة تخطط لتعديل الﻼئحة القانونية مﻦ أجل
وضع إجراءات واضحة للمﻼحقة القضائية وتطبيق عقوبات على مخالفات نظام الترخيص مﻦ جانب
المستورديﻦ بغية تعزيز نظام الترخيص والحصص .كما ستعزز وحدة اﻷوزون الوطنية أيضا ً تسوية البيانات
وتقوم بتحديث نظام تسجيل البيانات.

التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
.18

حددت حكومة جمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية الحصة الوطنية بواقع  1.50طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون
لعام  ،2020بما يتفق مع هدف رقابة بروتوكول مونتريال لتلك السنة.

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت مسبقة الخلط في قطاع الرغاوي
.19

بما أن جميع الشركات المﺆهلة التي تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت مسبقة الخلط
قد تحولت إلى تكنولوجيات بديلة أو أنها توقفت عﻦ تصنيع منتجات الرغاوي ،فقد أكدت اليونيب أنه لﻦ تكون
هناك حاجة إلى دعم مالي ﻹزالة الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في قطاع الرغاوي.

قطاع خدمة التبريد
.20

بنا ًء على توضيح بشأن تنمية قدرات معاهد التدريب لفنيي التبريد ،أفادت اليونيب بأن خمسة معاهد للتدريب
المهني تعكﻒ حاليا ً على العمل مع وحدة اﻷوزون الوطنية ﻹجراء التدريب ،في حيﻦ يجري تقييم قدرة معاهد
7
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التدريب اﻷخرى في إطار التحضير للمرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وستتم صياغة خطة دعم معاهد التدريب هذه في إستراتيجية المرحلة الثانية.

تنفيذ ورصد المشروع
.21

أشارت اﻷمانة إلى عدم تخصيص أي تمويل لتنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده ،على الرغم مﻦ أنه تم التخطيط
لهذه اﻷنشطة في الشريحة الثالثة .وأوضحت اليونيب أن وحدة اﻷوزون الوطنية ،وبسبب التمويل المحدود،
ستضطلع بهذه المسﺆوليات حتى اﻻنتهاء مﻦ المرحلة اﻷولى.

تنفيذ السياسات الجنسانية
.22

2

تماشيا ً مع سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد اﻷطراف واليونيب ،سيأخذ تنفيذ
الشريحة الثالثة في اﻻعتبار تعميم مراعاة المنظور الجنساني واﻹنصاف لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في
مختلﻒ الخطوات بما في ذلك التخطيط ،وصنع السياسات ،واتخاذ القرارات ،والتشاور ،وبناء القدرات،
والتوعية ،والرصد والتقييم .وسيتم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لغرض إعداد التقارير.

استدامة التخلص مﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
.23

نوهت اﻷمانة إلى أن الحظر المفروض على استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ساري المفعول منذ تاريخ  10نوفمبر/تشريﻦ الثاني 2016؛ ومﻦ المقرر
حظر استيراد التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً مﻦ تاريخ  1يناير/كانون
الثاني  .2023ويجري تطوير نظام ﻹصدار الشهادات للفنييﻦ بغيةَ الحفاظ على تنمية قدرات قطاع الخدمات،
حيث تم دمج التدريب على مراقبة المواد المستنفدة لﻸوزون في المناهج التدريبية لموظفي الجمارك الجدد.
ومﻦ شأن التنفيذ المستمر لنظام الترخيص والحصص والتدابير القانونية ،وبناء قدرات قطاع الجمارك
والخدمات ضمان استدامة التخلص مﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الخﻼصة
.24

تنفذ الحكومة نظاما ً لترخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،حيث كان
اﻻستهﻼك في عام  2019أقل بنسبة  44في المائة دون خط أساس اﻻمتثال ،وأقل بنسبة  38في المائة مﻦ
شأن الحظر القائم على واردات المواد
الهدف المحدد في اﻻتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.ومﻦ
ِ
الهيدروكلوروفلوروكربونية )باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون (22-والحظر المخطط له على واردات
التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دعم اﻹزالة المستدامة لمواد
الهيدروكلوروفلوروكربون .واستجابة لتوصيات التحقق ،خططت الحكومة ﻻتخاذ اﻹجراءات ذات الصلة.
وتحزراﻷنشطة تقدما ً بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،في حيﻦ يجري تطوير
نظام إصدار شهادات بغرض إدارة فنيي الخدمة .وقد بلغ معدل الصرف اﻹجمالي 75في المائة مﻦ اﻷموال
الموافق عليها.

التوصيات
.25

توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثانية مﻦ
المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية؛
وتوصي كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والنهائية مﻦ المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد

2طلب المقرر )92/84د( مﻦ الوكاﻻت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة
المشروع.
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الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية ﻻو الديمقراطية الشعبية ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة -2020
 ،2021وفق مستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه:
عنوان المشروع
)أ(
)ب(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
اﻷولى ،الشريحة الثالثة(
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
اﻷولى ،الشريحة الثالثة(

9

تمويل المشروع
)دوﻻر أمريكي(
23,500

تكاليف الدعم
)دوﻻر أمريكي(
3,055

اليونيب

4,500

585

فرنسا

الوكالة المنفذة

