
 
 

 
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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 وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق 
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 )الثالثةالشريحة 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  فيجي
  تدبير الرقابة  فيه االجتماع الذي تمت الموافقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  2020% بحلول عام 35  الخامس والستون  ، ويونيبرئيسية)ال( يوئنديبي

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 3.87  2015السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2015 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.00.0     123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0    0.00.0     124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0    0.00.0     ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02    0.00.02     ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.85    0.03.85     22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 5.77  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 8.4  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.75  المتبقي: 2.02  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(

 0.5 0.1 0.0 0.0 0.40.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  يوئنديبي

 86,982 21,745 0 0 65,2370  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.3 0.1 0.0 0.0 0.30.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) يونيب

 60,117 13,052 0 0 47,0650  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

  5.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4 غير متاحة  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

  3.8 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.8 5.8 غير متاح

التمويل 
 الموافق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

 189,500 19,950 0 0 0 59,850 0 37,900 0 71,800 تكاليف المشروع يوئنديبي

 17,055 1,795 0 0 0 5,387 0 3,411 0 6,462  تكاليف الدعم

 125,500 11,550 0 0 0 41,650 0 24,400 0 47,900 تكاليف المشروع يونيب

 16,316 1,502 0 0 0 5,415 0 3,172 0 6,227  تكاليف الدعم

اللجنة  األموال التي وافقت عليھا
 (دوالر أمريكي)التنفيذية 

 182,000 0 0 0 0 0 0 62,300 0 119,700 تكاليف المشروع

 19,272 0 0 0 0 0 0 6,583 0 12,689  تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوب 
 الموافقة عليھا في ھذا االجتماع

 (دوالر أمريكي)

 101,500 0 0 0 0 101,500 0 0 0 0 تكاليف المشروع

 10,802 0 0 0 0 10,802 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

، الرئيسية الوكالة المنفذةبوصفه  (يوئنديبي)، اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة قدم نيابة عن حكومة فيجي، بال -1
طلبا للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  السابع والسبعينإلى االجتماع 

 دوالرا 59 850 تتألف من دوالر أمريكي، 112 302قدرھا  بتكلفة إجمالية 1المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
تكاليف دوالرا أمريكيا، زائد  41  650و، ليوئنديبي دوالرا أمريكيا 5 387البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائد، أمريكيا

عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ  امرحلي اتقرير الطلبليونيب. ويشمل دوالرا أمريكيا  5 415البالغة دعم الوكالة 
  .2020إلى  2017للفترة الشريحة 

 عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وھو أقل من الحد  2015طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  3.87 قدره استھالكعن حكومة فيجي  أبلغت -2
استھالك  ويردبين الحكومة واللجنة التنفيذية. المبرم تفاق االفي المنصوص عليه الستھالك من ااألقصى المسموح به 

 .1في الجدول  2015-2011 للفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )7بيانات المادة  ،2015-2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي ( -1الجدول 
 األساس*خط  2015 2014 2013 2012 2011 الھيدروكلوروفلوروكربونية المادة

    طن متري
 152.18 70.03 121.49 139.52 260.84 262.53 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.62 0.32 0.28 0.00 0.38 0.32 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 152.80 70.35 121.77 139.52 261.22 262.85 المجموع (طن متري)
    طن من قدرات استنفاد األوزون

 8.37 3.85 6.68 7.67 14.35 14.44 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 8.4 3.87 6.70 7.67 14.37 14.46المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
بموجب  يةللجنة التنفيذ السابع والخمسيناالجتماع لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ھا لأساسلتنقيح خط  ا* قدمت حكومة فيجي طلب

 .إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال

إلى نظام  2015إلى عام  2014 من عام االنخفاض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويرجع -3
 .القائمينالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  على الواردات منصارم ونظام الحصص ال األذونخيص/الترإصدار ا

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

 تقرير تنفيذ بموجببيانات قطاع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن أبلغت حكومة فيجي  -4
 وتوكول مونتريال.من بر 7تسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة وھي ت 2015البرنامج القطري لعام 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار اإل

 التي وضعت) 2010والئحته التنفيذية الالحقة ( 1998المواد المستنفدة لألوزون لسنة قانون  فيجي حاليا ىلد -5
وإعادة  البيع، واالستيرادوالتخزين، و ،لجميع المواد المستنفدة لألوزون من حيث المناولة األذونخيص/الترنظاما ل

                                                 
  الموجھة من وزارة البيئة في جمھورية فيجي إلى يوئنديبي. 2016سبتمبر/أيلول  23وفقا للرسالة المؤرخة  1
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الموظفين المكلفين بإنفاذ  من نيترفع أعالما أجنبية. وتم تدريب واحد وخمسالتي التصدير، بما في ذلك لسفن الصيد 
؛ التبريد أجھزة الكشف عن غازاتستخدام المواد المستنفدة لألوزون وامن صادرات الواردات والعلى رصد القانون 
 .ھيئة الجماركا على مالتبريد وتوزيعھ ء جھازين من أجھزة الكشف عن غازاتوتم شرا

 التبريد ةقطاع خدم

جيدة في مجال الخدمة الالخدمة على ممارسات  تقنييو ينمدربمن ال 296تم تنفيذ األنشطة التالية: تم تدريب  -6
وثاني أكسيد الكربون)،  ،، األمونيا، والھيدروكربوناتوھيالقابلة لالشتعال ( لغازات التبريد ةاآلمن المناولةالتبريد و

)؛ وقد أجھزة القياستسرب، واللكشف عن وأجھزة امتعددة، ال والكباسات، االسترداد أسطواناتوتوفير معدات (مثل 
في و. ا على شھاداتتقني 1 138 امال وحصلتنفيذا كتقنيي التبريد وتكييف الھواء ل اتشھادنظام إلصدار التم تنفيذ 

إلى استرداد خالل الشريحة السابقة أدت وحدات االستصالح الصغيرة المقدمة واالستصالح،  االستردادإطار برنامج 
 م من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.غك 130 وإصالح

مشروع  ين،المعني حاب المصلحةأصبالتشاور مع وزارة الثروة السمكية و ،وأعدت وحدة األوزون الوطنية -7
خرى لدعم تحويل معدات التبريد األساليب األو بشأن إعادة التھيئةخطة خمسية تحتوي على مبادئ توجيھية وخيارات 

 .اعليھ ةموافقبعد الفي قطاع مصايد األسماك 

 رصد مشروعووحدة تنفيذ 

في إطار خطة إدارة إزالة المواد  وزارة البيئة تنفيذ األنشطةالتابعة لقود وحدة األوزون الوطنية ت -8
 ورصدلوضع خطط عمل سنوية، أصحاب المصلحة الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتعقد اجتماعات مع مختلف 

 التنظيم اإلداري للبرنامج بأكمله، وإعداد التقارير المرحلية.

 مستوى صرف األموال

تم  حتى اآلن،دوالر أمريكي موافق عليه  182 000 من أصل مبلغ ،2016 /أيلولسبتمبر حسب الوضع في -9
ليونيب). وسيتم دوالر أمريكي  59 900دوالر أمريكيا ليوئنديبي و 101 173دوالر أمريكيا ( 161 073 صرف
 ).2(الجدول  2016 /كانون األولنھاية ديسمبر دوالرا أمريكيا بحلول 20 927 قدرهورصيد الصرف 

بالدوالر حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي (لمرلالتقرير المالي  -2الجدول 
  )األمريكي

 المجموع الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المنصرف الموافق عليه المنصرفالموافق عليهالمنصرفالموافق عليه

 101,173 109,700 30,145 37,900 71,028 71,800 يوئنديبي
 59,900 72,300 12,000 24,400 47,900 47,900 يونيب

 161,073 182,000 42,145 62,300 118,928 119,700 المجموع
 % 88.5 % 68 % 99 (%) معدل الصرف

  

 )2020-2017خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

 األنشطة التالية:سيتم تنفيذ  -10

االحترار  يةإمكانمنخفضة تبريد نظم السياسات والتشريعات والمعايير إلدخال  االنتھاء من إعداد  (أ)
أصحاب المصلحة المحليين (أي جمعية التبريد وتكييف الھواء على نشر ھذه المعلومات و؛ العالمي

المواد المستنفدة لألوزون، المتعلقة بلوائح المن موظفي الجمارك وإنفاذ  90وتقنيي الخدمة)؛ وتدريب 
(يونيب)  الموادتلك على  القائمةوالمعدات  ھاوتفتيش المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة وتقنيات 

 دوالرا أمريكيا)؛ 7 650(
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خدمة الجيدة، العمل تدريبية حول ممارسات  حلقة 17ووطني؛ ي منھج تدريب االنتھاء من إعداد  (ب)
التبريد وتكييف الھواء، وإدارة المواد  نظمالقابلة لالشتعال في  التبريد ومناولة غازات

من  425 لعددالثروة السمكية التبريد المتعلق بالتبريد البحري و يالھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع
 دوالر أمريكي)؛ 24  000الھواء (يونيب) ( تقني التبريد وتكييف

 22-ھيدروكلوروفلوروكربونلغاز التبريد ستصالح االسترداد واالشراء جھازين إضافيين من أجھزة   (ج)
قياس المضخات التفريغ، وأجھزة و، اإلغالق بإحكام صيانة (على سبيل المثال، أدواتالأدوات و

 ؛دوالرا أمريكيا) 14 850) ()، والتدريب على استخدامھا (يوئنديبياألقفالمتعددة 

التبريد القائمة على  نظم الحوافز لالستعاضة عنبرنامج لنفيذ التوإجراءات طريقة  االنتھاء من إعداد  (د)
، HFC-32البدائل المتاحة (أي إعادة تھيئتھا بال يمكن التي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ستبدال االافز دعم و، واألمونيا)، وتحديد المستفيدين من برنامج حHC-290و، HC-600و
 ؛دوالر أمريكي) 25 000) (برنامج (يوئنديبيالعمل على تنفيذ  حلقتيللمستخدمين النھائيين، و

االتصال والتوعية بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنشر جداول   (ھ)
التدريب لتقنيي التبريد وتكييف الھواء، ونظام إصدار الشھادات لتقنيي التبريد وتكييف الھواء، وفوائد 

ونشر  ؛منخفضة إمكانية االحترار العالميوكفاءة في استخدام الطاقة التي تحقق التبريد  نظماستخدام 
 10 000يونيب) (( على موظفي إنفاذ اللوائحالقابلة لالشتعال  عن مناولة غازات التبريدمعلومات 

 ؛دوالر أمريكي)

 )يوئنديبيفلوروكربونية (مواصلة تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو  (و)
 ).دوالر أمريكي 20 000(

 

 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نظرا ألنه أعلى من خط األساس  2012و 2011 يفي عام 22-كان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون -11
 المستخدم 22-. واعتبر استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونيةلسفن أجنب كميات كبيرةاالستھالك مبيعات  اشتمل على

من خالل سياسة  تم إنفاذ ذلكبموجب بروتوكول مونتريال واألجنبية كصادرات السفن على لخدمة معدات التبريد 
 .2013وطنية في عام 

جتماع اال في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستدامالكلي  للتخفيضتم تنقيح نقطة البداية و -12
 ستھالكواالطن من قدرات استنفاد األوزون.  5.77طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  8.40من  الثالث والسبعين
ل طن من قدرات استنفاد األوزون أق 3.87وقدره  2015 عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المبلغ عنه من
 .تهمن نقطة بداي

 بموجبتنفيذ اللجنة إلى االجتماع السابع والخمسين ل)، قدمت فيجي طلبا 2(أ)(73/60 مقررتمشيا مع الو -13
 الكميات الكبيرةاستبعاد مبيعات بسياستھا ھا ليتسق مع لتغيير خط أساس 2إجراءات عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال

اللجنة مشاركة وحدة األوزون قد الحظت أجنبية. وأعالما سفن التي ترفع للمن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

                                                 
  .2016أكتوبر/تشرين األول  9كيغالي، رواندا،  2
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تقديم معلومات عن الطلب، ولكن نظرا للتأخر في تقديم الطلب لاالجتماع  ذلكه في تالوطنية والعرض الذي قدم
 ھاسألة إلى اجتماعاللجنة على تأجيل النظر في الم اتفقتيتعين النظر فيھا، كان كبيرة من المعلومات التي الكمية الو

 3.الثامن والخمسين

إصدار نظام المتعلقة بقضايا ه تم تناول بشكل مرض الأن يوئنديبيأكدت حكومة فيجي أيضا من خالل و -14
(أي الرصد الدقيق وتسجيل  الثالث والسبعينتحقق المقدم إلى االجتماع الالمحددة في تقرير والتراخيص والحصص 

ھا إلصدار أجنبية كجزء من نظامأعالما لسفن التي ترفع لالصادرات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 خيص).الترا

طن من قدرات استنفاد  5.19 قدرھا 2017و 2016 يلواردات في عاما لحكومة فيجي حصص وحددت -15
 يذية.مع اللجنة التنف ھامع اتفاقيتسق األوزون بما 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 التبريد ةقطاع خدم

 ؛التبريد ةخدمبشأن  ياتدريب ابرنامج ةضمان استدامة برنامج تدريب التقنيين، تطبق جامعة فيجي الوطنيل -16
شمل يل ا وتقوم بتطويرهالھواء ولجنة التعليم العالي تدريبي وحدة األوزون الوطنية، وصناعة التبريد وتكييفوتعد 

؛ التبريد ةخدمإلضفاء الصفة المھنية على لبرامج األكاديمية في الجامعة لممارسات الخدمة الجيدة في مجال التبريد 
 ويجري تقديم الدعم لخطة إصدار الشھادات للتقنيين.

أن األنشطة ستركز  يوئنديبيد األسماك، أوضح يقطاع مصا فيالحوافز إلعادة التھيئة وفيما يتعلق ببرنامج  -17
سفن الصيد الستكشاف المعنيين بعمل لجمعية صناعة التبريد وتكييف الھواء وأصحاب المصلحة  اتعلى عقد حلق

أن يبدأ ويتم تحديد المستفيدين  أن يوئنديبيوقع يتخيارات إلعادة التھيئة و/أو استبدال معدات التبريد وبناء القدرات. و
خيارات ونظرا لعدم توافر التبريد بمجرد االتفاق على بديل تقني.  نظمأو استبدال إعادة تھيئة  خالل الشريحة الثالثة

، سوف تستمر المساعدة التقنية في الوقت الحاليمنخفضة إمكانية االحترار العالمي لالستخدام في قوارب الصيد 
 لقطاع.خيار لمساعدة ھذا اأفضل الجارية لتحديد 

 الخالصة

 سيؤدي إلىو يعملتراخيص االستيراد والحصص في البلد ال يزال إصدار األمانة أن نظام  الحظت -18
لبروتوكول مونتريال،  لإلزالةاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع الجدول الزمني في تخفيضات 

في المائة من نقطة  10 بنسبةبالفعل أقل  2015في عام  المبلغ عنهوأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
(ج). 73/60المنصوص عليھا في المقرر شروط ؛ وتم الوفاء بالاالتفاق مع اللجنة التنفيذية البداية المنقحة المحددة في

ان ويجري تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء بالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة؛ ويتم ضم
الجاري حاليا مع جامعة فيجي الوطنية، وصناعة التبريد وتكييف الحكومي العمل  من خاللاستدامة برنامج التدريب 

لتدابير  لالمتثالسير على الطريق الصحيح يوحدة األوزون الوطنية. وبالتالي فإن البلد ولجنة التعليم العالي، والھواء، 
ي ذالفي المائة  35بنسبة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من حد المتمثلة في البروتوكول مونتريال 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.إدارة إزالة فيجي في المرحلة األولى من خطة التزمت به 
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 توصيةال

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من تحيط أن بتوصي أمانة الصندوق  -19
اللجنة بالموافقة كذلك وتوصي  ؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي

- 2017للفترة الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من الخطة لفيجي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة  الشمولية على
 قررتأنه إذا  أساس الفھمفي الجدول أدناه، على  ةمبينال مستويات التمويلبھا على تكاليف الدعم المرتبطة ب، 2020
قابلة لالشتعال وسامة في معدات التبريد بھا إلى غازات تبريد المرتبطة  ةوالخدم بإعادة التھيئةالمضي قدما  فيجي

لمخاطر جميع المسؤوليات وامتحملة لفعل ذلك تس امصممة أصال للمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھالوتكييف الھواء 
  :فقط المرتبطة بھا، ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالر األمريكي)

تكاليف الدعم 
(بالدوالر األمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد  (أ)
، األولىالھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 )الثالثةالشريحة 

 يوئنديبي59,8505,387

خطة إدارة إزالة المواد  (ب)
، األولىالھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 )الثالثةالشريحة 

 يونيب41,6505,415

    
 

 

  
  


