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  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  بروتوكول مونتريال لتنفيذ 
  خمسـون  و الالسابعاالجتمـــاع 
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  بليز:مقترح بمشروع

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي  

  إلزالةا

  في قطاع التبريد للمواد المستنفدة لألوزونخطة اإلزالة الختامية  •
  )الشريحة الثانية( الهواء وتكييف

/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/24

ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بليز

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 2.2  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

2.2 2.2 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3.7 3.7 3.7 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 3.7 3.7 3.7 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 122,000.

تكاليف الدعم 10,980.

يونيب تكاليف المشروع 53,000.

تكاليف الدعم

72,000. 194,000.

6,480. 17,460.

48,000. 101,000.

6,890. 6,240. 13,130.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,000. 120,000. 295,000.

تكاليف الدعم 17,870. 12,720. 30,590.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,000. 0. 175,000.

تكاليف الدعم 17,870. 0. 17,870.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 120,000. 120,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,720.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

12,720.
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 وصف المشروع

  

، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع  قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة،بالنيابة عن حكومة بليز -1
تنفيذ برنامج العمل األول في خطة إدارة اإلزالة الختامية السابع والخمسين للجنة التنفيذية تقريرا مرحليا عن 

كما قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة طلبا لتمويل . إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء
تكلفة مساندة دا  دوالر أمريكي زائ48 000خطة إدارة اإلزالة الختامية بتكلفة إجمالية قدرها الشريحة الثانية من 

 زائدا تكلفة مساندة  دوالر أمريكي72 000 و لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دوالرا أمريكيا6 240للوكالة قدرها 
 . دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي6 480للوكالة قدرها 

  خلفيةال

، لإلزالة ارة اإلزالة الختامية في بليزوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين على خطة إد -2
 ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على .2009الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد بحلول عام 

 ووافقت . دوالرا أمريكيا30 590 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 295 000تمويل إجمالي قدره 
 6 890 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 53 000 على مبلغ ية في نفس االجتماعاللجنة التنفيذ

 10 980 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 122 000دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
 .ألولى من خطة إدارة اإلزالة الختاميةدوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتنفيذ الشريحة ا

  اإلزالة الختاميةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة

يجري تعديل نظام الترخيص للمطالبة في أعقاب موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة الختامية،  -3
وتم إنشاء شبكة منع االتجار ، واد الهيدروفلوروكربونيةبترخيص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والم

 من 150 من فنيي التبريد و320 وتم تدريب عدد إجمالي قدره .غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون
؛ وأنشئ اتحاد فنيي التبريد  وخطة إدارة اإلزالة الختاميةالتبريدغازات موظفي الجمارك من خالل خطة إدارة 

 وتم االنتهاء من إعداد مدونة الممارسات الجيدة، وتم شراء مجموعات  في بليز وتم تسجيله رسميا؛هواءوتكييف ال
 كما ).وتوجد بعض هذه المعدات في البلد فعال (أدوات خدمة التبريد واألجهزة المساعدة لها وغازات التبريد البديلة

ر استشاري محلي للمساعدة في تنفيذ األنشطة المقترحة  وتمت االستعانة بخبي.نفذ العديد من أنشطة التوعية العامة
 .في خطة إدارة اإلزالة الختامية

 175 000من مبلغ  دوالرا أمريكيا 150 701، تم صرف مبلغ 2008كانون األول / حتى شهر ديسمبر -4
نيسان /  دوالرا أمريكيا بحلول أبريل24 299 وسوف يصرف مبلغ إضافي قدره . للشريحة األولىالموافق عليه

2009. 

 خطة عمل للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية

: تلتزم حكومة بليز بتنفيذ األنشطة التالية بموجب برنامج العمل الثاني في خطة إدارة اإلزالة الختامية -5
منح التعليمية تكنولوجيا الهيدروكربون ومواصلة تنفيذ برنامج الالمزيد من التدريب لفنيي التبريد مع التركيز على 

 للمواد  لموظفي الجمارك وإنشاء نظام ترخيص إلكترونيالمزيد من التدريبللفنيين في المؤسسات المحلية؛ 
المستنفدة لألوزون؛ شراء عدد إضافي من وحدات االسترداد ومجموعات األدوات المتصلة بها للفنيين ونشر 

 . أنشطة الرصد والتحققمدونة الممارسات الجيدة؛
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 ات األمانة وتوصيتهاتعليق

 التعليقات

 إلى حكومة بليز تقديم َبِلالصادر عن األطراف في بروتوكول مونتريال، طُ XIII/22 بموجب المقرر -6
حيث تبين أن البلد لم نقاطا إرشادية محددة زمنيا لكفالة الرجوع الفوري إلى حالة االلتزام،  تتضمن خطة عمل

 وقد التزمت بليز من خالل خطة .2000حزيران /  يونيو30 إلى 1999ز تمو/  يوليو1بفترة المراقبة من يلتزم 
 طنا 24.4 إلى 2001 طنا من قدرات استنفاد األوزون في 28 من عملها بخفض استهالك الكلوروفلوروكربون

 طنا من 12.2، و2004 طنا من قدرات استنفاد األوزون في 20و، 2003من قدرات استنفاد األوزون في 
 أطنان من 3.66، و2006 أطنان من قدرات استنفاد األوزون في 10.0، و2005د األوزون في قدرات استنفا

المقرر  (2008كانون الثاني /  يناير1، وتحقيق اإلزالة الكاملة بحلول 2007قدرات استنفاد األوزون في 
XIV/33.( 

 من بروتوكول 7 المبلغ عنه من حكومة بليز بموجب المادة 2007كان استهالك الكلوروفلوروكربون في  -7
 طنا من قدرات استنفاد األوزون من 1.5 أطنان من قدرات استنفاد األوزون، أي أقل بمقدار 2.2 مونتريال

 وقدر استهالك . أطنان من قدرات استنفاد األوزون3.7االستهالك المسموح به لذلك العام وهو 
وأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى .  طن من قدرات استنفاد األوزون0.8 بـ 2008الكلوروفلوروكربون في 

 المواد الكلوروفلوروكربونيةاحتياطي  كانت من 2008أن بعض المواد الكلوروفلوروكربونية المستعملة في 
وردون المرخص لهم باالستيراد أنهم استوردوا في عام وباإلضافة إلى ذلك، ذكر المست. 2007المستوردة في 

 كما أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة عن أن . من الواليات المتحدة معاد تدويره12- كلوروفلوروكربون2008
 تم تحويلها طوعا إلى غازات تبريد ال تحتوي معظم معدات التبريد التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون في البلد

 ولعب برنامج الحوافز المتضمن في خطة إدارة اإلزالة الختامية، الذي تم من خالله .لكلوروفلوروكربونعلى ا
 .دورا رئيسيا في نجاح البرنامجتزويد الفنيين بالمعدات وأدوات الخدمة، 

برنامج ناقشت األمانة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي القضايا المتعلقة ب -8
 المعدات التي تم شراؤها، وتوفر غازات التبريد البديلة، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق تدريب الفنيين، وتوزيع

وذكر برنامج .  واستدامة هذا المستوى لالستهالك2009اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
 والخطة المحدثة إلنمائي أنه أثناء تنفيذ خطة إدارة غازات التبريداألمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة ا

 في القطاع الرسمي على التدريب على ممارسات  في المئة من الفنيين90إلدارة غازات التبريد، حصل أكثر من 
 ولذلك . المهنةإحالل فنيين جدد لم يتلقوا التدريب بعد محل الفنيين الذين يتقاعدون أو يتركون ويتم .التبريد الجيدة

 .فالمقترح توفير تدريب إضافي في الشريحة األخيرة من خطة إدارة اإلزالة الختامية

ذكرت الوكالتان أيضا أن المعدات ومجموعات الخدمة المتصلة التي تم شراؤها من خالل الصندوق ال  -9
هل المعدات اإلضافية  وسوف تس.تزال تعمل وأنها أسهمت كثيرا في تحقيق خفض استهالك الكلوروفلوروكربون

 المعدات العاملة المتبقية التي تعتمد على التي سيتم شراؤها من خالل خطة إدارة اإلزالة الختامية إعادة تجهيز
 واستدامة االستهالك 2010كانون الثاني /  يناير1 وتحقق االستهالك الصفري بحلول الكلوروفلوروكربون

 الفنيين الذين شاركوا في حلقات العمل التدريبية وأكملوا هذه ويتم توزيع المعدات على. 2010الصفري بعد 
 كما يتم توزيع المعدات أيضا على .الحلقات، والذين يتعاملون مع المواد الكلوروفلوروكربونية بصفة منتظمة

ئي أن  وإذ الحظ برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنما.أساس جغرافي في جميع أنحاء البلد
 إزالة خطة إدارةتمويل اللجنة التنفيذية قد وافقت في اجتماعها الخامس والخمسين وبعد المشاورات الالزمة على 

، وافقا على توجيه النصح للحكومة باتخاذ بعض اإلجراءات التمهيدية لتسهيل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 .ثناء تنفيذ الشريحة األخيرة من خطة إدارة اإلزالة الختامية في الوقت المحدد أالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 التوصية

 :بما يليوصي األمانة اللجنة التنفيذية ت -10

  اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية في بليز؛  )أ (

 .لثانية المرتبط بالشريحة ا2010 – 2009الموافقة على برنامج التنفيذ لسنة   )ب (

الثانية من خطة الشريحة ب  المرتبطة2010 – 2009شمولية على خطة الموافقة الكما توصي األمانة ب -11
 :في الجدول أدناهالموضح  مع تكلفة المساندة المرتبطة بمستوى التمويل إدارة اإلزالة الختامية في بليز،

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

خطة إدارة اإلزالة الختامية إلزالة المواد المستنفدة   )أ(
  )الشريحة الثانية(لألوزون في قطاع التبريد والتكييف 

برنامج األمم   6.240  48.000
  المتحدة للبيئة

خطة إدارة اإلزالة الختامية إلزالة المواد المستنفدة   )ب(
  )الشريحة الثانية( التبريد والتكييف لألوزون في قطاع

برنامج األمم   6.480  72.000
  المتحدة اإلنمائي

  

_____  
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