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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 السابع و الثالثون االجتماع 
   2002ليو يو/ تموز 19 – 17 ،مونتريال 

 
 الكويت: مقترحات بمشروعات

 
 

 :إن هذه الوثيقة عبارة عن تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات اآلتية 

 التبريد
 

        برنامج األمم المتحدة للبيئة    الرصد: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد •

        برنامج األمم المتحدة للبيئة  سؤولين في تدريب الم: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد •

 مواد المستنفدة لألوزونالجمارك على رصد ال    

      برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج تدريب على الممارسات: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد •

 الهيدروآربونية الجيدة في إدارة غازات التبريد وعلى التعامل المأمون في غازات التبريد   

 برنامج األمم المتحدة للتنمية الصناعية         األنشطة الوطنية لالسترداد : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد •

 وإعادة التدوير    
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 ورقة تقييم المشروع

 الكويت

 اد األوزون طن معامل استنف416):  2000(التبريد  المواد المستنفدة لألوزون المستعملة في القطاع : القطاع

 ال ينطبق      :عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي
 

 

 الرصد: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد (أ)
 لألوزونمواد المستنفدة الجمارك على رصد ال تدريب المسؤولين في: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد )ب( 

    الجيدة في إدارة  ب على الممارساتبرنامج تدري: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد (ج)
 غازات التبريد وعلى التعامل المأمون في غازات التبريد الهيدروآربونية        

 األنشطة الوطنية لالسترداد وإعادة التدوير: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد (د)
 

 بيانات المشروع خطة إدارة غازات التبريد

االسترداد 
وإعادة 
 التدوير

ب في التدري
*التبريد  

تدريب المسؤولين 
   الرصد عن الجمارك

413.00  )معامل استنفاد األوزونطن (استهالك المنشأة 
64.00  )معامل استنفاد األوزونطن (وقع المشروع 
36 24 18 36  )أشهر(مدة المشروع 
710,000 100,575 55,335 33,000 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

)دوالر أمريكي(لتكلفة النهائية للمشروع ا
410,560   )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
38,256   )ب(الطوارئ تكلفة 

  )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة 
448,816 95,325 53,445 27,000   )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع 
100% 100% 100% 100%   )%(المحلية الملكية 
0% 0% 0% 0%   )%(التصدير عنصر 
448,816 95,325 53,445 27,000  )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب 
11.80  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟
 الهيئة العامة للبيئة للبيئةالوآالة الوطنية 

UNIDO UNEP UNEP UNEP  الوآالة المنفذة 
 

 
 

 صيات األمانة تو
448,816 95,325 53,445 27,000  )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به 
64.00  )معامل استنفاد األوزونطن (وقع المشروع 
11.80  آغ/جدوى التكاليف دوالر
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22,441 12,392 6,948 3,510  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة 

471,257 107,717 60,393 30,510
ع التكلفة على الصندوق المتعدد األطرافمجمو

 )دوالر أمريكي(
 

 
 .خصائيي التبريدألتشمل برنامجين تدريبيين  *
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 وصف المشروع
 

 
 37إن البرنامج القطري للكويت الذي قدم للجنة التنفيذية آي تنظر فيه في اجتماعها الـ                                                                         - 1

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/62)          مقترحة آمشروع يتولى تنفيذه       ) خاغت(لتبريد    يشمل خطة إلدارة غازات ا

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتشارك بينهما

 قطاع التبريد

 1.37، تستعمل لخدمة حوالي       ODP طن    420 حسب بأنه بـ       2000 في عام     CFCإن مجموع استهالك الـ        - 2

 جهاز تكييف   565 000 و   ODP) طن   113.1(معدات تبريد صناعي وتجاري       و ODP) طن   41(مليون براد منزلي     

 ).ODP طن 147(وأجهزة تبريد مباني ) ODP طن 112(للسيارات 

) مصنع الحصاوي للبرادات ومبردات المياه وشرآة الغانم       (هناك منشأتان تصنعان  البرادات ومبردات المياه          - 3

وهناك صانع آخر هو جولدن سورد، ال يزال ينتج برادات            . ODSخالية من الـ    وقد حولتا فعال عملياتهما إلى تكنولوجيا        

  ODP طن   2.5وتنطوي على استهالك سنوي إجمالي قدره        )  وحدة في السنة   1 000حوالي   (CFC-12للمياه تعمل بالـ    

 .لبوليول مع اHCFC-141bأو / وHCFC-22ورغوة العزل تستورد أو تصنع محليا باستعمال الـ . CFC-12من الـ 

إن معظم الوآاالت المستوردة والصانعين المحليين للبرادات المنزلية والتجارية لديهم ورش الصيانة الخاصة                 - 4

بيد أن  . ولديها أخصائيون ذوو تدريب حسن      . بهم، وتشمل معدات خدمة وافية، ومنها معدات االسترداد وإعادة التدوير              

ويتكون القطاع غير الرسمي من        .  في المائة من مجموع االستهالك         10 في هذه الورش يمثل فقط            CFCاستهالك الـ    

وجودة الصيانة  .  من األخصائيين غير الحائزين على شهادة        3 إلى   1 ورشة صيانة صغيرة، يعمل فيها من          900حوالي  

 بدل   أي تستعمل الكباسات    (التي توفرها هذه الورش ضعيفة جدا؛ فليست هناك أجهزة سوية تستعمل في هذا النشاط                             

آما أن األخصائيين لم يتلقوا تدريبا سويا وال يحملون                   ) مضخات التفريغ، وال توجد وحدات استرداد وإعادة تدوير                

وبسبب الصعوبة في التوصل إلى أخصائيين في هذا القطاع لتدريبهم، فإن                    . التراخيص بمزاولة العمل    الشهادات، وال 

 أخصائيا فقط، أي حوالي      110ويلها سوف تقترح لتدريب حوالي       برامج التدريب من خالل المشروعات التي سيجري تم         

 . في المائة من مجموع األخصائيين في هذا القطاع25

إن أنظمة التبريد في السوبر مارآت ذات الحجم المتوسط ودآاآين البيع بالجملة تعمل في المعتاد في ظروف                      - 5

الل التعاقد مع آبار متعهدي صيانة تكييف الهواء                   وتتم صيانة األجهزة من خ          .  سنوات  10-5طيبة، وتستبدل آل        

 .والتبريد

، وتتراوح طاقتها    CFC-12 H, CFC-11في معظم المباني الكبيرة توجد أنظمة للمياه المثلجة تعمل بالـ                    - 6

.  غير مسموح باستيرادها    CFCوفي الوقت الحاضر فإن أجهزة تبريد المباني التي تعمل بـ                 .  طن 1 500 و    100بين  

ولدى هذه الشرآات   .  من السوق المحلي   CFCانة هذه األجهزة تقوم بمعظمها شرآات صيانة تستورد أو تشتري الـ              وصي

 .أخصائيون ذوو تدريب جيد، وهم على دراية آاملة بموضوع حماية األوزون وغير ذلك من القضايا البيئية
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مت بها الهيئة العامة للبيئة واللجنة         نظرا لحمالت توعية الجمهور التي جرت على مدى سنوات طويلة، وقا                  - 7

CFC ، يجري فعال آما أن أجهزة تبريد المباني التي تعمل بالـ               ODSالوطنية لألوزون، فإن تطبيق اللوائح المتعلقة بالـ         

، في عدد من المكاتب الحكومية وبعض المباني            CFCقد تمت االستعاضة عنها بأجهزة تعمل بغازات تبريد ال تحوي                  

 في   CFC-11 أو     CFC-12ظرا للعدد الكبير من المباني في القطاعات الخاصة الواسعة التي تستعمل                         ون. الخاصة

أجهزة تبريد المباني، مثل البنوك والمصانع والدآاآين والمجمعات السكنية والفنادق ومباني الترفيه، فإن آثيرا من هذه                        

لتكاليف العالية لهذه األنظمة التي تعمل بالمياه المثلجة،          وبسبب ا . CFCالمباني ال تزال تستعمل أجهزة تبريد تستخدم الـ           

وهناك حاجة إلى وضع     . ODSيحتاج األمر إلى جهود وإلى تمويل إلقناع المالك بالتحول إلى أجهزة تبريد ال تعمل بـ                      

 ببدائل  CFCاقتراح بمشروع في نطاق الخاغت على وجه التحديد، لالستعاضة عن أجهزة تبريد المباني التي تعمل بالـ                      

 .CFCال تعمل بالـ 

 تدابير السياسة العامة

 وترآيب منشآت جديدة تنتج       ODSحظر استيراد المعدات التي تعمل بالـ          : إن حكومة الكويت تقترح ما يلي        - 8

؛ والرصد الدقيق لاللتزام بحصص استيراد       ODS واأليروسوالت التي تستعمل الـ       ىأو تقوم بتجميع المعدات والرغاو     /و

ODS وبالتراخيص الخاصة بها؛ وحظر التوسع في الصناعات الموجودة التي تقتضي استعمال تكنولوجيا الـ                    ODSالـ  

 في الجو، وتطبيق إجراءات شديدة لمنع التسرب في الجو؛ واإللزام باستعمال أجهزة استرداد                  ODS؛ وحظر إطالق الـ      

دات التبريد، ووضع نظام إلصدار شهادات                 وإعادة تدوير؛ واألخذ بممارسات جيدة في الصيانة، في خدمة مع                             

 .لألخصائيين
 

 مشروعات فرعية في الخاغت

 وبرنامج   ؛) دوالر أمريكي    55,335(إن الخاغت تشمل طلبات لبرنامج تدريب للمسؤولين عن الجمارك                       - 9

 التعامل   ؛ وبرنامج تدريبي بشأن      ) دوالر أمريكي    67,200(د   تدريب على الممارسات الجيدة في مجال غازات التبري               

 (؛ ومشروع وطني لالسترداد وإعادة التدوير           ) دوالر أمريكي   33,375(ازات التبريد الهيدروآربونية      ـالمأمون مع غ   

 .) دوالر أمريكي33,000 (ورصد المشروعات الفرعية في الخاغت)  دوالر أمريكي710,000

 المبين في خط    CFCئة من استهالك الـ      في الما  85ومن خالل تنفيذ الخاغت فإن حكومة الكويت تقترح إزالة            - 10

 .2007بحلول عام )  طن481(األساس 

إن وحدة األوزون التي تساندها اللجنة الوطنية لألوزون ستكون مسؤولة عن الرصد والتنسيق والتنفيذ                                   - 11

 .ألنشطة اإلزالة المقترحة في الخاغت

 
 

 تعليقات وتوصيات األمانة
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 تعليقات 
 

برنامجا تدريبيا على الممارسات الجيدة في خدمة األجهزة وبرنامجا تدريبيا على استعمال                إن الخاغت تشمل      - 12

وباإلضافة إلى ذلك فإلى جانب معدات التدريب المطلوبة في البرنامج التدريبي على                      . غازات التبريد الهيدروآربونية   

. تعمال غازات التبريد الهيدروآربونية     لمعدات التدريب على اس     دوالر أمريكي     9,500الممارسات الجيدة، ُطلب مبلغ        

وبناء على مشورة من األمانة، وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة على التأليف بين برنامجي التدريب االثنين بجعلهما                                

 .برنامجا واحدا، مع إجراء التصحيحات الالزمة في التكاليف

اعية تفسير القاعدة التي استعملت في حساب عدد آالت          إن األمانة طلبت من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصن          - 13

وتم إبالغ  )  مراآز 8(ومراآز إعادة التدوير      )  وحدة ذات آفاءة عادية       100 وحدة ذات آفاءة عالية و            48(االسترداد  

يانة األمانة أن آالت االسترداد ذات الكفاءة العالية ُطلبت لتوزيعها بين الشرآات الرئيسية الموجودة التي تقوم بص                                     

مؤسسات آبيرة للتبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء فيها، أما اآلالت ذات الكفاءة العادية فسوف توزع بين                                   

شرآات خدمة التبريد الموجودة ذات الحجم المتوسط، التي تقوم باإلصالحات والصيانة ألجهزة تبريد المباني التجارية                       

ومن المقترح أيضا إنشاء مرآزي إعادة تدوير يكون            . غيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة وآذلك أنظمة التبريد الص        

 .في آل منهما آلتا إعادة تدوير

قامت األمانة بإبالغ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن سعر الوحدة في آثير من المعدات المطلوبة في                     - 14

وعلى إثر ذلك    . لتي وافق عليها الصندوق حتى اآلن        االقتراح هو سعر أعلى من سعر األجهزة المماثلة في المشروع ا                 

 .وافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على تصحيح تلك التكاليف

بناء على طلب من أمانة الصندوق، قدمت حكومة الكويت رسالة رسمية تذآر فيها التزاماتها ومسؤولياتها                           - 15

 .33/13 و 32/10  و31/48مة من المقررات والعواقب المالية المترتبة على عاتقها، والناج
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 توصيات  

 

 :توصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية على تلك المشروعات وبمستوى التمويل المبين فيما يلي - 16

 
 

 الوآالة المنفذة
 تكاليف المساندة

 )دوالر أمريكي(
تمويل المشروع 

 عنوان المشروع )دوالر أمريكي(
 

برنامج األمم المتحدة 
لبيئةل  

 )أ( الرصد: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد 27,000 3,510

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة

تدريب : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد                  53,445 6,948
 ODSالمسؤولين في الجمارك على رصد الـ 

 )ب(

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة

نامج بر: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد                 95,325 12,392
تدريب على الممارسات الجيدة في إدارة                     
غازات التبريد وعلى التعامل المأمون في                  

 غازات التبريد الهيدروآربونية

 )ج(

برنامج األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

األنشطة : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد           448,816 22,441
 الوطنية لالسترداد وإعادة التدوير

 )د(

 


