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 : سانت فنسنت وغرينادين  المشروع  مقترح
 

  

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

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
ومنظمة  )للبيئة (اليونيب

المتحدة اإلنمائي للتنمية 
  الصناعية (اليونيدو)

  )الثانيةلشريحة اإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 

  
  

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/63 
 
 

2 

 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  سانت فنسنت وغرينادين

  تدبير الرقابة  ليهاالجتماع الذي تمت خالله الموافقة ع  الوكالة  ) عنوان المشروعاوال(

خطة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية 

برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  
، منظمة األمم المتحدة للتنمية (رئيسية)

  الصناعية (اليونيدو)

  2025% بحلول عام 100  الستينالرابع و

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.09   2014نة: الس  (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2014  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  0.09    0.09      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

  0.28  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.28  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  0  المتبقي:  0.28  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2018  2017 2016  2015  ) خطة األعمالخامسا(

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

  (اليونيب)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0.1 0 0 0.1 0.1 

 274,590 116,390 0 0 158,200 التمويل (دوالر أمريكي)
  

-2016 2015 2014 2013  2012  2011  ) بيانات المشروعسادسا(
2017 

2018 

 

2019 

 

2020-
2024 

  المجموع  2025

غير   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متوفر

غير 
 متوفر

غير  0.09 0.18 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28
  متوفر

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
  ألوزون)من قدرات استنفاذ ا

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير  0.0 0.09 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.28
  متوفر

التمويل 
المتفق عليه 

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

  (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

55,809 0 0 0 140,000 0 103,000 0 0 46,991 345,800 

تكاليف 
  الدعم

7,255 0 0 0 18,200 0 13,390 0 0 6,109 44,954 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

تكاليف 
  المشروع

124,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,115 

تكاليف 
  الدعم

11,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,170 

األموال الموافق عليھا من 
قبل اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

179,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,924 

تكاليف 
  الدعم

18,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,425 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 140,000 0 0 0 0 0 140,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 18,200 0 0 0 0 0 18,200 

  

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ة   -1 ن حكوم ة ع ادينبالنياب نت وغرين انت فنس دة س م المتح امج األم ّدم برن ة، ق ب( للبيئ ذةاليوني ة منف  ) كوكال
ية اع رئيس ى االجتم امس، إل ريحة  الخ ل الش اً لتموي بعين طلب ةوالس واد  الثاني ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ة،  غالھيدروكلوروفلوروكربوني ة  140,000 بمبل ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ دوالر  18,2000دوالر أمريك
ذ الشريحة للبيئة (اليونيب) فقطبرنامج األمم المتحدة ل أمريكي ي عن تنفي ر مرحل ّدم تقري ى . يتضمن الطلب المق األول

  . 2018 إلى 2015للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة 

  فلوروكربونيةالمواد الھيدروكلورو عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

ادين   -2 نت وغرين انت فنس ة س نأبلغت حكوم تھالك  ع تنفا 0.09اس درات اس ن ق ن  األوزون دطن م واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع ر الجدول 2014ف تھالك  1. ويظھ واد اس ةالم رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2014-2010.  

دول ا واد 1لج تھالك الم ي : اس ة ف ادينالھيدروكلوروفلوروكربوني نت وغرين انت فنس ادة  س ات الم رة  7(بيان للفت
2010-2014(  

  خط األساس  2014 2013  2012 2011 2010  22-الھيدروكلروفلوروكربون
 5.1 1.65 3.30 2.85.395.00طن متري

 0.3 0.09 0.18 0.20.300.28 طن من قدرات استنفاد األوزون
  

ـ  ھو بالفعل 2014إن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -3 ل ب ة و  68أق ة 64في المائ  في المائ
، على التوالي. وقد كان االنخفاض الكبير 2014من خط أساس االستھالك والحد األقصى لالستھالك المسموح به لعام 

ة  2014و 2013 في عامي 22-في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ال ألنشطة خطة إدارة إزال ذ الفع داً للتنفي عائ
ة ة العام ين ؛ والتوعي دريب الفني نح  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبصورة خاصة: ت ق نظام صارم لم ؛ وتطبي

  التراخيص والحصص ؛ والتعاون الوثيق من سلطة الجمارك والقطاع. 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة أبل  -4 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الستھالك الم غت حكومة سانت فنسنت وغرينادين عن البيانات القطاعي
ام  امج القطري لع ذ البرن ن تنفي ر ع ا 2014بموجب التقري غ عنھ ات المبل ع البيان قة م ات متس ذه البيان ت ھ د كان ، وق

  . 7بمقتضى المادة 

  طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خ األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

وائح معمول بهوھو تراخيص وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منح تم إنشاء نظام   -5 م وضع ل . وت
واد  ة للم ص الوطني د الحص ة بتحدي دة األوزون الوطني ماح لوح ألوزون للس تنفدة ل المواد المس ة ب متعلق

ين  روفلوروكربونيةالھيدروكلو اق ب ال واألھداف المحددة في االتف وفقاً لجدول اإلزالة المعجل في بروتوكول مونتري
ين ؛ وغرامات الحكومة واللجنة التنفيذية. وتتم مواصلة تحديث اللوائح من أجل إدخال :  إصدار إلزامي للشھادات للفني

ة لعمليات االستيراد غير القانوني ؛ وإبالغ إلزامي عن كاف د الطبيعي ة غازات التبريد المستردة ؛ وإعفاء غازات التبري
  المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون.من رسوم تراخيص االستيراد. وتتم مراجعة حظر على استيراد المعدات 

ا في  -6 واء، بم د وتكييف الھ  وتم البدء بعملية وضع معايير الخدمة والنقل والتخزين والسالمة في قطاع التبري
  ذلك اإلدخال اآلمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة، والحوار مع مكتب المعايير جاٍر. 
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مخلص جمركي ومستورد على نظام منح التراخيص والحصص  44وقد تم تدريب ثالثين موظف جمارك و   -7
  ناولتھا. للواردات ومنع االتجار غير القانوني للمواد المستنفدة لألوزون وتخزينھا اآلمن وم

  قطاع خدمة التبريد

ا   -8 ة بم ات البديل ديل التحديثي واستخدام التكنولوجي تم تدريب تسعة وثالثين فنياً على الممارسات السليمة والتع
دات واألدوات لمراكز  م شراء المع د ؛ وت م إنشاء خمسة مراكز السترداد غازات التبري في ذلك الھيدروكربون ؛ وت

ل القطاع االسترداد ومؤسسات تدري ا من قب ار التكنولوجي ب الفنيين. وقد تم تنفيذ أنشطة لنشر الوعي، أثّرت على اختي
  والمستخدمين النھائيين. 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

  قامت وحدة األوزون الوطنية برصد وتنسيق المشاريع لضمان التنفيذ الفعال.   -9

  مستوى صرف األموال

بتمبر/أيلول   -10 ي س ا ف ـ ، 2015كم غ ال ن أصل مبل م  179,924م ى اآلن، ت ه حت ق علي ي المواف دوالر أمريك
  دوالر أمريكي خالل تنفيذ الشريحة الثانية.  9,811في المائة. وسيتم صرف الرصيد البالغ  95صرف 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

ذ شريحة التمو  -11 يتم تنفي ين س رة ب ي الفت ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة من خطة إدارة إزال ل الثاني ي
  :وسيتم تنفيذ األنشطة التالية، 2018ومايو/أيار  2015نوفمبر/تشرين الثاني 

توردين  ) أ( ھادات للمس دار ش ة إص ال عملي ألوزون إلدخ تنفدة ل المواد المس ة ب وائح المتعلق ديل الل تع
ل وح   ة من قب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني وافز ضريبية وإبالغ إلزامي عن واردات ومبيعات الم
 ؛دوالر أمريكي) (اليونيب)  24,000المستوردين (  

ك   ) ب( ا في ذل دروكلوروفلوروكربون بم وضع معايير للمعدات وغازات التبريد غير المعتمدة على الھي
 يب) ؛دوالر أمريكي) (اليون 9,000( الھيدروكربون  

المواد  60تدريب    (ج) ر المشروع ب ع االتجار غي ى من موظفاً من موظفي الجمارك وموظفي اإلنفاذ عل
 دوالر أمريكي) (اليونيب) ؛ 15,000المستنفدة لألوزون ورصد وارداتھا (  

دريب    (د) تخدام  40ت ليمة، واس ة الس ة الخدم ى ممارس واء عل ف الھ د وتكيي ي التبري ن فني اً م فني
المني التكنول   رار الع ة االحت ات ذات إمكاني ديثي بالتكنولوجي ديل التح ار التع ة؛ وإظھ ات البديل وجي
 دوالر أمريكي) (اليونيب) ؛ 70,000المنخفضة ؛ وشراء معدات تدريبية (  

 دوالر أمريكي من الشريحة السابقة) (اليونيدو) ؛ 2,212رصد مراكز االسترداد وجمع البيانات (  )ھ(

 دوالر أمريكي) (اليونيب) ؛ و 15,000وعي (أنشطة نشر ال  (و)

  دوالر أمريكي) (اليونيب). 7,000تنسيق وإدارة المشاريع (  (ز)
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
ة، االعلى النحو المطلوب بموجب ، و17/63 المقررتماشياً مع   -12 ة التنفيذي ة واللجن ين الحكوم م استالمتفاق ب  ت
واردات منح انظام وطني واجب النفاذ لعلى إنشاء غرينادين وتأكيد من حكومة سانت فنسنت ال لتراخيص والحصص ل

ى ضمان االوصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ادر عل ال، وأن النظام ق ال لبروتوكول مونتري م متث د ت . وق
تنفاد األوزون، أي 0.09وقدرھا  2015لعام إصدار الحصص  درات اس ل من طن من ق الحد األقصى لالستھالك  أق

  طن من قدرات استنفاد األوزون) بموجب االتفاق.  0.23المسموح به (

  قطاع خدمة التبريد

ة   -13 ة العام ب األمان تجابة لطل ى معلوبااس ز لحصول عل ول مراك ات إضافية ح ترداد الم ة، أوضح االس خمس
ب) ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ز  برن ئت مراك طة، أنش ي األنش ة ف ق الالمركزي ة لتحقي ي محاول ه ف تردادأن  االس

ع ورش بال راكة م ةش دريب.  الخدم ة للت وفيرومدرس م ت دات واألدوات  وت ىالمع افة إل ات والملصقات  باإلض العالم
  .ھذه المراكز، التي يتم من خاللھا مساعدة الفنيينإلى والكتيبات 

ة في السوق،   -14 واستجابةً لطلب األمانة بالحصول على معلومات حول بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
دروكربون ي الھي اً ھ تخداماً حالي ر اس د األكث ازات التبري ى أن غ ة إل دة للبيئ م المتح امج األم ار برن أ 600-أش

د دروفلوروكربون410-روفلوروكربونوالھي دروفلوروكربون134-أ والھي دات أ404-أ والھي ال المع م إدخ د ت . وق
ة ؛  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ى خطة إدارة إزال ة عل ل الموافق ى السوق قب دروكربون إل ى الھي دة عل المعتم

لمعدات المعتمدة على الھيدروكربون وتجنب ويرّكز التدريب الجاري بشكل أولي على بناء قدرات الفنيين على خدمة ا
  التحول إلى الھيدروفلوروكربون. 

ه االستدامة طويلة األجل للبرنامج التدريبي، أشار وفيما يخص   -15 ى أن ة (اليونيب) إل م المتحدة للبيئ برنامج األم
يكلية لتدريب في لمختبر  تم إنشاء دريب الفني ي) لت ي والمھن يم التقن ة (شعبة التعل دة، مجال ن في تقني الممارسات الجي

التدريب المستمر في إجراء قد تم شراء معدات لتجھيز المختبر ويتم ووالتعديل التحديثي وخدمة التكنولوجيات البديلة. 
  .منطقة البحر الكاريبي في مناھجھال دمج التأھيل المھنيأيضاً بالكلية التقنية  وتقوم المختبر.

ى األنشطة وباإل  -16 ةالتشارة إل ديل تحديثي ل دليلي دات إلجراء تع د قالمع ع غازات تبري تعال، ذكرت م ة لالش بل
ة (اليونيب)وأوضح  34/73.2و  1 17/72بالمقرر  برنامج األمم المتحدة للبيئةاألمانة  م المتحدة للبيئ امج األم ه أن برن

دريب يتم ت ن  س تخدام اآلم ال االس ي مج ين ف دالفني ازات التبري ة،  لغ يتموالھيدروكربوني ات س راء عملي ادھم ألج  اعتم
دالتعديل التحديثي. وسيتم استخدام مبادئ تقوم على االستخدام اآلمن  ة لالشتعال والسامة لغازات التبري ا القابل  وإدارتھ

ةنشطة األلتوجيه تنفيذ ھذه األنشطة. وستجرى  ديل التحديثي لل التدليلي دات إلجراء التع ةمع المواد الھيرودربوني  فقط ب
ة (اليونيب)تدريب الفنيين. وباإلضافة إلى ذلك، أشار  في سياق م المتحدة للبيئ امج األم ع أن برن ه من المتوق  يظھر أن

ة  ى نتيجةالمشروع وفورات في التكاليف في استھالك الطاق المي منخفضة، التحول إل رار ع ة احت دائل ذات امكاني  ب
وع  بشأنمفصلة البيانات السيتم تسجيل و. فعالة من حيث الطاقة د المستخدمة، ون دكمية غازات التبري ، غازات التبري

  .واستخدام الطاقة الشھري والتكلفة

                                                 
ديل تحديثي بإدراج في الموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو الشرائح أو المشاريع أو األنشطة التي اقترحت إجراء تع 1

، ف الھواء المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة أن اللجنة التنفيذية تالحظ أنهلمعدات التبريد وتكيي
أو سامة  تعالإذا أجرى البلد تعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات تبريد قابلة لالش

  والخدمة المرتبطة بھا، فإنه يقوم بذلك على اتفاق أنھم سيتحملون كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك.
بعين االعتبار، المباشرة بإجراء عمليات التعديل التحديثي التي تستخدم مواد قابلة لالشتعال في معدات  17/72في حال قرر البلد، بعد أخذ المقرر  2

  األساس للمواد غير القابلة لالشتعال، يجب القيام بھا فقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.مصممة في 
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كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سانت فنسنت وغرينادين أقل من أھداف الرقابة المحددة   -17
امي  اق لع ي االتف راخيص والحصص2014و 2013ف نح الت ام م ذ نظ تم تنفي دريب  . ي وفير الت م ت ال وت و فع ى نح عل

ة  ادة استخدامھا وخدم د وإع لموظفي الجمارك. وقد تم تدريب الفنيين على الممارسات السليمة واسترداد غازات التبري
المعدات التي تستخدم البدائل، بما في ذلك الھيدروكربون. وتم توفير المعدات واألدوات لتسھيل الخدمة األفضل كما تم 

الغ إنشاء مختب ل الب ر المحرز وصرف التموي دم الكبي ى،  95ر تدريبي. وفي ضوء التق ة من الشريحة األول في المائ
   توصي األمانة بالموافقة على الشريحة الثانية. 

  التوصية

ن   -18 ى م ريحة األول ذ الش ن تنفي ي ع التقرير المرحل اً ب ة علم ة التنفيذي ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب توصي أمان
ادين ؛ وتوصي أيضاً المرحلة األو ة لسانت فنسنت وغرين واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم لى من خطة إدارة إزال

نت  انت فنس ة لس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الثاني ى الش مولية عل ة الش بالموافق
ه ، بمست2015-2018والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة للفترة وغرينادين،  ى أن اه، عل وى التمويل المبيّن في الجدول أدن

ا  ة المرتبطة بھ ديل التحديثي والخدم ات التع ادين المباشرة بعملي ررت سانت فنسنت وغرين ه إذا ق ه أن من المتفق علي
ة  ر القابل واد غي واء المصممة في األساس للم د وتكييف الھ دات التبري لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في مع

  لالشتعال، ستتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك، وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة:
تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 

 أمريكي)
تكاليف الدعم    (دوالر 

  أمريكي)
  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل ى، الھيدروكلوروفلوروكربوني األول

  )الثانيةالشريحة 
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