
 

 

  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 

 بابوا غينيا الجديدة

 
 معيار الضبط االجتماع الذي اعتمد فيه الوكالة ( عنوان المشروع1)

 2025 % بحلول عام100إزالة بنسبة   والستون الثالث  ، رئيسيةألمانيا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(   1.07 2020السنة:  ، الفئة األولى(جيم)المرفق   7( أحدث بيانات المادة 2)

 
 2019   السنة: القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج 3)

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 0.0    0.0 0.0    123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0    ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.07    1.07 0.0    22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

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

 3.4 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 3.3 :2010-2009 ط األساس لفترةخ

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 0 المتبقي: 3.4 موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 ( خطة األعمال5)

 ألمانيا
 0.7 0.34 0.0 0.0 0.0 0.36 (استنفاذ األوزون إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات

 289,562 139,750 0 0 0 149,812 التمويل )دوالر أمريكي(

 
-2017 2016 2015 2014 2013 2011 ( بيانات المشروع6)

2019 
2020 2021* 2022-

2024 

 المجموع 2025

حدود االستهالك في بروتوكول 

 غير متاح مونتريال )تقديرية(
 غير متاح 1.2 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.4 3.4

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 غير متاح )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متاح 0.0 0.87 0.87 1.39 2.26 2.60 2.94 3.08 3.19

التمويل 

الموافق 
 عليه

)دوالر 

 أمريكي(

 ألمانيا

تكاليف 

 المشروع

350,000 340,000 0 0 301,0

00 

0 134,000 0 0 125,000 1,250,000 

تكاليف 

 الدعم

41,300 40,120 0 0 35,51

8 

0 15,812 0 0 14,750 147,500 

األموال التي وافقت عليها 
)دوالر  اللجنة التنفيذية

 أمريكي(

تكاليف 
 المشروع

350,000 340,000 0 0 301,0

00 

0 0.0 0 0 0 991,000 

تكاليف 

 الدعم
41,300 40,120 0 0 35,51

8 

0 0.0 0 0 0 116,938 

األموال المطلوب إجمالي 
الموافقة عليها في هذا 

 )دوالر أمريكي( االجتماع

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 134,000 0 0 134,000 

تكاليف 

 الدعم
0 0 0 0 0 0 0 15,812 0 0 15,812 

 .2020تقديم الشريحة الرابعة في عام  المستحقمن كان * 

 
 الموافقة الشمولية األمانة: ةتوصي

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/1 

 

 

3 

 وصف المشروع

، طلبًا لتمويل بصفتها الوكالة المنفذة المعينة ، قدمت حكومة ألمانيابة عن حكومة بابوا غينيا الجديدةبالنيا -1

 ،دوالر أمريكي 134,000قدره  بمبلغ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالشريحة الرابعة من خطة إدارة 

تقريًرا مرحليًا عن تنفيذ  الطلبيتضمن و. 2دوالًرا أمريكيًا 812,15 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 .2024إلى  2021الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

مواد الاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  1,07 أبلغت حكومة بابوا غينيا الجديدة عن استهالك  -2

لمواد ل المحدد في المائة عن خط األساس 68، وهو ما يقل بنسبة 2020في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

د األوزون( استنفا من قدراتطن  1,39في المائة أقل من الهدف ) 23و  له لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية

-2016 للفترة نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربويظهر استهالك و مع اللجنة التنفيذية.المبرم ي االتفاق فالمحدد 

 .1في الجدول  2020

 (2020 -2016ة للفتر 7في بابوا غينيا الجديدة )بيانات المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  -1الجدول 
 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 60.00 19.45 23.24 34.00 38.00 39.00 طن متري

 3.30 1.07 1.28 1.87 2.09 2.15 استنفاد األوزون من قدراتطن 

 

ً منذ عام  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونانخفض استهالك   -3 نتيجة  2013في بابوا غينيا الجديدة تدريجيا

اذ ، وإنفواءيف الهقطاع خدمة التبريد وتكيإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنفذة في  خطة ألنشطة

المواد  االنخفاض الكبير في استهالك ويعزى. 22 -الهيدروكلوروفلوروكربوننظام الترخيص والحصص لواردات 

ض األنشطة لى انخفالسياسي الذي أدى إالضطراب اا إلى 2019 عام إلى 2018 عام منالهيدروكلوروفلوروكربونية 

في البالد. وتشير التقديرات إلى أن استهالك  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونواردات االقتصادية و

 في البلد. مواد التبريدي المائة من إجمالي استخدام ف 20يمثل حوالي  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 البرنامج القطريتنفيذ عن تقرير 

موجب بربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكمة بابوا غينيا الجديدة عن بيانات استهالك قطاع أبلغت حكو  -4

من بروتوكول  7التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2020لعام  البرنامج القطريتنفيذ  عن تقرير

 مونتريال.

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة 

 قانونيالطار اإل

المواد أنشأت حكومة بابوا غينيا الجديدة نظاًما للترخيص والحصص لمراقبة استيراد وتصدير  -5

في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حظر على استيراد المعدات القائمة على  ونفذ. الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد  إزالة دعممن أجل تدابير الحكومة بتعديل اللوائح البيئية الحالية لسن العديد من ال . وتقوم2020 آذار /مارس

، بما في ذلك الرسوم المفروضة على للمواد الهيدروفلوروكربونيةوالتخفيض التدريجي الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ومعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على  استيراد مواد التبريد ذات القدرة المرتفعة على إحداث االحترار العالمي

مواد ، والترخيص لجميع اإللزاميلفنيين ا واعتماد، على إحداث االحترار العالميالمرتفعة ذات القدرة  مواد التبريد

 مواد التبريد. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم المفروضة على المواد الهيدروفلوروكربونيةبما في ذلك  التبريد

                                                 
 المرسل من هيئة حماية البيئة لبابوا غينيا الجديدة إلى األمانة. 2021أبريل/ نيسان  22وفقا للخطاب المؤرخ    2
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ومواد  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون والمعدات ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي إلى زيادة تكلفة

، وإحداث تحول في السوق نحو تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار بالهيدروفلوروكربون التبريد

 .2021ح المعدلة بحلول نهاية عام على اللوائ مجلس الوزراء يوافقمن المتوقع أن والعالمي. 

وير إطار قانوني لالستخدام الحكومة إلى تط R-600a المادة دفع تدفق معدات التبريد المنزلي باستخدام  -6

رشادات ونية في إدروكربالهي مواد التبريدتم دمج التعامل اآلمن مع واآلمن لمواد التبريد القابلة لالشتعال / السامة. 

لتعامل اآلمن ل ISOتعمل وحدة األوزون الوطنية مع أصحاب المصلحة اآلخرين العتماد معايير والسالمة المهنية. 

 العملية مستمرة.و. مواد التبريدمع 

مع  والتنسيق لتوعيةوال جمع البيانات وإعداد التقارير ، مثنشطة المتعلقة بالتعزيز المؤسسيتنفيذ األ يستمر -7

 جديدة.مختلف أصحاب المصلحة في بابوا غينيا ال

 قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية: -8

لى ( عسيدات ةمدربا )ثماني 16امرأة( و  76الجمارك وموظفي اإلنفاذ ) ضباطمن  189تدريب  (أ)

مواد لعرفات توفير خمسة مو؛ ألوزون ومنع االتجار غير المشروعمراقبة واردات المواد المستنفدة ل

 ؛يراداالست ات وإنفاذ نظام تراخيصالمعلوم لتقاسم؛ ووضع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك التبريد

ن تداول اآلمامرأة( على ممارسات الخدمة الجيدة وال 18فنيا )بما في ذلك  249مدربا و  26تدريب و (ب)

 ؛لغازات التبريد الهيدروكربونية

 التشغيل معايير مهارةوضع  واالنتهاء من ؛التدريب في معاهد التدريب المهنيتطوير مناهج و   )ج( 

، (3-1توى لتبريد )المسلميكانيكي التدريب المعايير  ووضع؛ للتبريد وتكييف الهواءميكانيكي ال

 قابلةال مواد التبريد، بما في ذلك موضوع التعامل مع مفصلة ومعايير التقييم ووحدات تدريب

 ؛لالشتعال والسامة

 ة على المادةالقائم وحدات من مكيفات الهواء المنفصلة 10، مثلوأدوات التدريب )توفير معدات و    )د( 

R-290)بالمادة ، وست وحدات من الثالجات المنزلية R-600aومضخات حدات االسترداد، وو ،

 تسهيل تدريب الفنيين علىمن أجل ، وأدوات( لمعاهد التدريب تفريغ، وخمس محطات شحنال

 القابلة لالشتعال؛ التبريدمواد التعامل اآلمن مع 

 ات القدرةذالبدائل وأنشطة توعية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بشأن تطوير التكنولوجيا  وتنفيذ    )هـ( 

مة على معلومات عن حظر استيراد المعدات القائر ، ونشعلى إحداث االحترار العالميالمنخفضة 

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المشروع ورصد تنفيذ

شطة ق تنفيذ أنمسؤولة عن تنسيهي ال، حماية البيئة هيئةداخل  الكائنة، وحدة األوزون الوطنية مازالت  -9

، لثةريحة الثال الشخالوخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى برنامج التعزيز المؤسسي. 

الر دو 20,000)المشروع وإعداد التقارير ورصد دوالًرا أمريكيًا إلدارة  21,744 قدره إجماليمبلغ تم استخدام 

 للسفر(. دوالر أمريكي 1,744، و أمريكي للموظفين والمستشارين
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 مستوى صرف األموال

 812,965، تم صرف دوالر أمريكي المعتمد حتى اآلن 991,000مبلغ ال، من 2021 نيسان /أبريل حتى  -10

في عام  يكيدوالر أمر 178,035. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2موضح في الجدول ال ى النحوعلدوالًرا أمريكيًا 

2021. 

بالدوالر لجديدة )التقرير المالي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا ا -2الجدول 

 األمريكي(
 الصرف )%(نسبة  األموال المصروفة األموال المعتمدة شريحة التمويل

 100 350,000 350,000 األولى

 100 340,000 340,000 الثانية

 41 122,965 301,000 الثالثة

 82 812,965 991,000 المجموع

 لشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاخطة تنفيذ 

 :2024 كانون األول /وديسمبر 2021 ه/ تموزتنفيذ األنشطة التالية بين يوليسيتم  -11

، فاضليةبية التطوير السياسة الضريت، في جملة أمورمتابعة تعديل اللوائح البيئية، بما في ذلك،  (أ)

نون كا /يناير 1ابتداًء من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحظر على فرض والتحضير ل

 ؛والر أمريكي من الشريحة الثالثة(د 43,035) 2025 الثاني

ومنع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجمارك على مراقبة استيراد ضابط  70تدريب و (ب)

المواد اعتماد رموز جديدة للنظام المنسق و؛ المشروع بالمواد الخاضعة للرقابةاالتجار غير 

تطوير نظام تصريح و؛ (2022اعتباًرا من عام  سريانها)من المتوقع  الهيدروفلوروكربونية

 اآللي للبيانات الجمركية نظامالومعدات التبريد وتكييف الهواء وربطه ب إلكتروني لغازات التبريد

 ؛والر أمريكي من الشريحة الثالثة(د 000,19 دوالر أمريكي، منه 000,29) 3(أسيكودا)

 ات التبريدوالمناولة اآلمنة لغاز على ممارسات الخدمة الجيدة افني 100مدربين و  10تدريب و (ج)

دعم و؛ R-290 المادة الهيدروكربونية وتركيب وخدمة وصيانة مكيفات الهواء القائمة على

ر أمريكي، دوال 52,000) للفنيين إلزامي اعتماد؛ وتنفيذ برنامج التبريد وتكييف الهواءجمعية 

 ؛الشريحة الثالثة(دوالر أمريكي من  43,000 منه

يب ألناباعات األدوات األساسية )مثل المقاييس ومضخات التفريغ والقواطع وثني توفير مجموو (د)

 لتدريبادعم برامج من أجل ين( لسبعة معاهد للتدريب المهني وأسطوانات النيتروجين والمنظم

 ؛والر أمريكي من الشريحة الثالثة(د 10,000 دوالر أمريكي، منه 20,000)

بما في  R-290 المادة دم النهائي لتعزيز مكيفات الهواء القائمة علىتنفيذ برنامج حوافز للمستخو)هـ(  

-R المادة ذلك: وضع تدبير سياسي لإلعفاء من رسوم االستيراد لمكيفات الهواء القائمة على

؛ R-290 مادة التبريدحوافز للمستخدمين النهائيين والتدريب على التعامل مع  وتقديم، 290

خفضة على المعلومات حول مزايا هذه التكنولوجيا ذات القدرة المنإجراء أنشطة توعية لنشر و

من  R-290 بالمادة ؛ وإنشاء سلسلة التوريد ألجهزة التكييف المنفصلةإحداث االحترار العالمي

 ؛دوالر أمريكيR-290  (15,000 ) مادة تكييف الهواء خالل ربط المستوردين بموردي

ذلك: ومعدات التبريد التجارية الصغيرة بما في  في غرف التبريد R-290عرض تكنولوجيا و (و)

التدريب على والتشغيل و بيتوريد المعدات والتركيب والتجرو؛ تقييم المستفيدين المحتملين

، بدعم من الئحة لترويج للمشروع اإليضاحي المكتملوا والتوعية؛ أساس تقاسم التكاليف
                                                 

 اآللي للبيانات الجمركية نظامال   3
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ات التبريد ذات القدرة المنخفضة على ضرائب االستيراد التفاضلية لصالح التكنولوجيات وغاز

 دوالر أمريكي(؛ 40,000لعالمي )إحداث االحترار ا

 ي )منهدوالر أمريك 25,000تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد واإلبالغ بمبلغ إجمالي قدره و (ز)

 ين.للموظفين واالستشاري كلهستخدم يس الذيدوالر أمريكي من الشريحة الثالثة(  15,000

الحصص ، ستواصل وحدة األوزون الوطنية تنفيذ نظام التراخيص ومج التعزيز المؤسسيفي إطار برنا -12

واد الموإنفاذ الحظر على استيراد المعدات القائمة على  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالستيراد 

؛ إلبالغازامات للوفاء بالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجمع بيانات استهالك و؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 88,000) 2025 بحلول عام للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التامةوالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق اإلزالة 

 دوالر أمريكي من الشريحة الثالثة(. 48,000 دوالر أمريكي، منه

 تعليقات وتوصيات األمانة

 تعليقاتال

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد تقرير عن استهالك 

إدارة  في خطة ةبإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيتسعى حكومة بابوا غينيا الجديدة إلى التعجيل   -13

المواد على الرغم من صعوبة خفض واردات وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

ظام الترخيص من خالل إنفاذ ن 2021دف في عام ، إال أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الهالهيدروكلوروفلوروكربونية

والحصص واألنشطة األخرى المخطط لها في الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

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

 قانونيالطار اإل

ام لع ونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربأصدرت حكومة بابوا غينيا الجديدة بالفعل حصًصا لواردات   -14

 دف المحددأقل من هدف بروتوكول مونتريال ووفقًا لله ياستنفاد األوزون، وه من قدراتطن  0,87 قدرها 2021

 مع اللجنة التنفيذية. المبرم في االتفاق

 قطاع خدمة التبريد

بب تأثير بس 2021إال في عام  تقدم، ولكن لم 2020ديم الشريحة الرابعة في عام تق مخططكان من  ال -15

ون وجود د 2025بحلول عام  بونيةالتامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكر لبلدا إزالة وبمالحظة. 19-كوفيد جائحة

لى المعدات علحظر المفروض ا ألن 2025، استفسرت األمانة عن كيفية تلبية طلب الخدمة بعد عام خدمةال متابعة

حكومة أوضحت و. 2020 آذار /لم يدخل حيز التنفيذ إال في مارس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على 

هم على ومسبقًا  ةكربونيالمواد الهيدروكلوروفلوروالصناعة المعنية ومالكي المعدات القائمة على  ه تم إبالغألمانيا أن

ن دة األوزووح ذكرتو. التحول، وقد استعدوا لعملية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة يدراية بالجدول الزمن

 ةوروكربونيلوروفلالمواد الهيدروكالوطنية واالتحاد الصناعي أن معظم معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على 

 2025 عد عامبالخدمة  متابعةد الطلب على سيغطي برنامج االسترداوتقترب تدريجياً من نهاية عمرها االفتراضي. 

قترب ت عندما ات الفعليةوإعادة االستخدام على أساس االحتياج االستردادنشطة لدعم سيتم التخطيط ألو. إن وجدت

 1ن متباًرا اع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخططت الحكومة لفرض حظر على استيراد و. امن نهايته اإلزالة

ول بحل لوروكربونيةللمواد الهيدروكلوروف اإلزالة التامةوهي واثقة من أنها ستحقق هدف  2025 لثانيكانون ا /يناير

 .2025 كانون الثاني /يناير 1
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لهواء كييف ااألمانة أن خطة الشريحة الرابعة تتضمن برنامج حوافز للمستخدم النهائي ألجهزة ت ذكرت  -16

، في الغرف الباردة R-290 بالمادة ألنظمة التوصيل والتشغيل المغلقة وإيضاحا R-290 المادة القائمة على المنفصلة

يا الجديدة قد تعهدت )ب(. وتجدر اإلشارة إلى أن بابوا غين 84/84القرار التي طلبها وفحصت الشروط القابلة للتطبيق 

بحلول عام  كربونيةوفلوروللمواد الهيدروكلور اإلزالة العاجلة، وتسعى إلى 2050الحياد الكربوني بحلول عام  بتحقيق

اد المو إزالة، وتسعى جاهدة العتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي أثناء 2025

ألن  م تنفيذهالم يت تم التخطيط ألنشطة الحوافز والبيان العملي للشريحة الثالثة ولكنو. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 فرضو، الشتعالبلة لالقا مواد التبريدي يركز على تدريب الفنيين في التعامل اآلمن مع الحكومة استخدمت التمويل الذ

 R-290 ادةالم داموإعداد إرشادات السالمة الستخ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحظر على المعدات القائمة على 

تهلك ال يسوا. كنولوجيلتبني المستدام للتلبرنامج الحوافز وأنشطة البيان العملي من أجل ا مؤهلةوجود بيئة كي تضمن ل

في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وال سيما في مكيفات الهواء  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالبلد سوى 

اجر ماك والمتاألس ، وفي معدات التبريد التجارية في مصايدياحة )الفنادق( والمؤسسات العامةالمنفصلة في قطاع الس

تم فرض و. R-290 تكنولوجياإلى تصعيد استيعاب  واإليضاحيةالمتوقع أن تؤدي األنشطة التحفيزية من والكبيرة. 

مادة عر سول. بشكل فعا ويجري إنفاذه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحظر على استيراد المعدات القائمة على 

-روكلوروفلوروكربونللهيدكجم  /أمريكيدوالر  24,05و  R-290 للمادة كجم /دوالر أمريكي 11,00هو  التبريد

 المادة د علىسيكون من خالل استيراد معدات جديدة تعتم R-290أوضحت حكومة ألمانيا أن إدخال تكنولوجيا و .22

R-290.وليس من خالل التعديل التحديثي ، 

 التصالامعلومات مفصلة عن برنامج الحوافز وكذلك دعم السياسات وخطط  أيضاقدمت حكومة ألمانيا   -17

لى عتبريد غازات ال قدرةقيمة ، بما في ذلك نظام ضرائب تفاضلية على أساس لتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا

حترار حداث االقدرة على إال ذات القدرة التكنولوجياتسياسة الشراء الحكومية لصالح و ،إحداث االحترار العالمي

 100 ديري قدرهافز تقح تقديمسيتم واالستدامة في اعتماد البدائل. ؛ وتدريب واعتماد الفنيين لضمان السالمة والعالمي

ريد ألجهزة وحدة تكييف لتشجيع الواردات ودعم إنشاء سلسلة تو 100 كلللمستخدمين النهائيين لدوالر أمريكي 

سيتم إجراء و. طويلة األجلمة الغ األهمية لتحقيق االستدا، وهو أمر بR-290 المادة التكييف المنفصلة القائمة على

 أنشطة التدريب والتوعية بالتزامن مع برنامج الحوافز لتصعيد االستيعاب.

في غرف التبريد  R-290 المادة سيتم تقديم عرض توضيحي لنظام التوصيل والتشغيل المغلق القائم على  -18

ًء على غب بناالراسيتم تحديد المستلم وسهل اعتمادها. ام المغلق مخاطر السالمة ضئيلة ومن أوروبا. يجعل النظ

 كيبوالتر توفير المعدات الرئيسية التوضيحي سيشمل العرضوااللتزام بتكرار هذه التكنولوجيا في أعمالهم. 

كتساب يهدف العرض التوضيحي إلى تشجيع الصناعة على اوالمعلومات. نشر التدريب وو؛ والتشغيلب يوالتجر

نقل ودريب فضة على إحداث االحترار العالمي وتسهيل التخبرات عملية مع هذه التكنولوجيا ذات القدرة المنخ

ان ة لضمالمهارات في تركيب وتشغيل وصيانة هذه المعدات. سينشئ العرض التوضيحي أيًضا سلسلة إمداد محلي

ستبدال شجيع السماح باالعتماد األسهل للتكنولوجيا وتمن أجل اوجيا محليًا بعد العرض التوضيحي توفر التكنول

ر لمقرل فقاوكماله الحالية بخيار منخفض القدرة على إحداث االحترار العالمي. وسيقدم تقرير مفصل عند استاألنظمة 

 )د(. 84/84

 4الجنسانيةسياسة التنفيذ 

لمواد اسيتم النظر في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع خطوات تنفيذ خطة إدارة إزالة   -19

خرى. ة األواألنشط والتوعية، بما في ذلك وضع السياسات وتصميم التدخل والتدريب الهيدروكلوروفلوروكربونية

اإلضافة إلى ب، نفاذ وثماني مدربات جماركاإل عن مسؤوالت/  ركاجم ضابطة 76، تم تدريب خالل الشريحة الثالثةو

في يب موظناث في تدرالمزيد من اإلمشاركة مدربة / فنية في قطاع خدمة التبريد. وتعتزم الحكومة تشجيع  18

 في الشريحة الرابعة.والفنيين الجمارك 

  

                                                 
 )د( الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم سياسة التشغيل بشأن تعميم المنظور الجنساني خالل دورة المشروع. 84/92طالب المقرر    4
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 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 

ير اردات غو توجدكانت الحكومة ترصد استيراد المواد المستنفدة لألوزون التي تم التخلص منها ولم    -20

الجمارك  إدارة تعاونت وحدة األوزون الوطنية معوقانونية من المواد المستنفدة لألوزون التي تم التخلص منها. 

رك ب الجمااألوزون في تدريب الجمارك من خالل تحديث كتيبات التدريب وتدريب المدربين لمكاتمسألة إلدماج 

ات البديلة ذ للتقنيات اآلمن تم تنفيذ اعتماد الفنيين لضمان االستدامة طويلة األجل لتدريب الفنيين واالعتمادواإلقليمية. 

واد المفُرض حظر على واردات المعدات القائمة على و القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي. 

ى استيراد ، ومن المقرر فرض حظر علويجري تنفيذه بفعالية 2020 آذار /منذ مارس الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .2025في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 استنتاج

ام الك في ع، وكان االستهقابل  للتشغيل للترخيص والحصصومة بابوا غينيا الجديدة نظاًما أنشأت حك  -21

يب التدر قديمتتمر اسومع اللجنة التنفيذية.  المبرم أقل من األهداف الواردة في بروتوكول مونتريال واالتفاق 2020

بلة القا بريداد التموممارسات الخدمة الجيدة والتعامل اآلمن مع  علىلموظفي الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء 

 41الثالثة  شريحةبلغ صرف الولالشتعال بالمعدات واألدوات المقدمة إلى المعاهد المهنية لضمان استدامة التدريب. 

في إطار  لمقترحة، واألنشطة اطار التنظيمي الذي وضعته الحكومة، واإلالتقدم المحرز حتى اآلنسيعمل في المائة. 

إيضاحي  مشروعوالشريحة الرابعة بما في ذلك برنامج حوافز المستخدم النهائي في وحدات تكييف الهواء المنفصلة 

 ةالمتمثلة في اإلزالة العاجل افهلبلد في تحقيق أهدل تيسيرال، على R-290 تكنولوجيافي قطاع التبريد التجاري إلدخال 

 .نيةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربو

 اتتوصيال

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:  -22

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة  أن تحاط (أ) اد إزالة الموعلما

 في بابوا غينيا الجديدة؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ة على الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة يلومقدم موافقة شوأن ت (ب)

 -2021 رةللفت نفيذ الشريحة المقابلةالهيدروكلوروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة، وخطة ت

 ، بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه:2024

 
 عنوان المشروع

 تمويل المشروع

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم

 )دوالر أمريكي(
 الوكالة المنفذة

إزالة المواد خطة إدارة  (أ)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )الشريحة الرابعة(
 ألمانيا 15,812 134,000

 

     

 
 


