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  مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع ورقة 
  البھاماجزر 

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليونيدو ، (رئيسية)اليوينب   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.73  2012السنة:   )المرفق ج، اللمجموعة األولى( 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2012  السنة:  األوزون) دنامج القطري (طن من قدرات استنفاالبيانات القطاعية للبر ) أحدثثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب114الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.7    2.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

 4.8  للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة البداية  4.8  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.13  المتبقي: 1.68  :من قبلموافق عليه 

 
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليونيدو
 لألوزون (طن من قدرات

  استنفاذ األوزون)

 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

 50,458 0 0 0 0 39,053 0 0 11,406   التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة   اليونيب
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

 0.3   0.3    0.2 0.8 

 156,731 35,001    65,738   55,992   التمويل (دوالر أمريكي) 

  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(
  3.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.8 4.8  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستهالك في بروتوكول مونتلایر 

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

  3.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.8 4.8  ال ينطبق  ال ينطبق

تمويل موافق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

 156,900 30,975    58,175   49,550  18,200  تكاليف المشروع  اليونيب

 20,397 4,026    7,563   6,442  2,366  تكاليف الدعم

 151,420     35,828   10,464  105,128  تكاليف المشروع  يدواليون

 13,628     3,224   942  9,462  تكاليف الدعم

التي وافقت عليها المبالغ 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

 123,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,328  تكاليف المشروع

 11,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,828  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب 
االجتماع (دوالر في هذا 
  أمريكي)

 60,014 0 0 0 0 0 0 0 60,014 0 0  تكاليف المشروع

 7,384 0 0 0 0 0 0 0 7,384 0 0  تكاليف الدعم

 
  موافقة شاملة  األمانة:ة توصي
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  وصف المشروع

الحادي والسبعين بالنيابة عن حكومة جزر البھاما، وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، قّدم يونيب إلى االجتماع   . 1
ً للتمويل للشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ، بتكلفة 1طلبا

  6,442زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرھادوالراً أمريكياً،   49,550أمريكياً، مؤلفة من دوالراً   67,398إجمالية قدرھا
 ً ً زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  10,464ب، وليونيدوالراً أمريكيا ً ليونيدو. 942دوالراً أمريكيا  دوالراً أمريكا

ويتضّمن التقديم تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 
  .2016-2014شرائح لفترة الطة تنفيذ خو

  تنفيذ الشريحة األولٮى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتقرير مرحلي عن 

  إن األنشطة المنفذة في نطاق الشريحة األولى ھي كما يلي:  . 2

وقد أُدمجت رقابة االتّجار بالمواد المستنفدة بناء القدرة (تدريب مسؤولي الجمارك والتقنيين والمدّربين):     (أ)
وقد واصلت جمعية مھندسي خدمات  وحظر االتّجار غير المشروع، على منھاج إدارة الجمارك. لألوزون

لمعّدل مئة  إصدار الشھادات وتدريب مخّصص في مجال التبريد مھنيد والمعھد البھامي التقني واليالتبر
ً على الممارسات السليمة بشأن تد اول المواد الھيدرو تقني سنوياً. إضافة إلى ذلك تّم تدريب ثالثين تقنيا

اثنان حلقة عمل إقليمية لبدائل  ن، وقد حضر تقنياA410كلورو فلورو كربونية وھيدرو فلورو كربون 
  غازات التبريد، عقدت في غرينادا؛

وقد تّم شراء وتسليم عشرين  مساعدة تقنية (تحديد ھوية غازات التبريد، المعّدات، األدوات، وقطع الغيار):  (ب) 
  ي للمساعدة في تدريب التقنيين؛مھنعّدة من المعدات واألدوات األساسية أعطيت عشٌر منھا للمعھد ال

تّم نشر مقاالت عدة في الصحف، وفقرة تلفزيونية بشأن أنشطة إزالة المواد الھيدرو كلورو  برنامج توعية:  (ج) 
عة وعاّمة الناس، وتّم بثھاـ وقد أجريت مسابقة استھدفت تالميذ فلورو كربونية، تستھدف تقنيّي الصنا

  المدارس االبتدائية؛ و

لقد تّم تعيين منّسق لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لتقديم  تنسيق البرامج وإدارتھا:   (د) 
  وحلقات الخدمات. يمھنالمساعدة في تنسيق دورات التدريب وتوزيع األدوات على المعھد ال

  حالة المصروفات

ً (  105,955، كان قد تّم صرف2013بتاريخ سبتمبر/أيلول   . 3   123,328غبالمئة) من مبل 68دوالراً أمريكيا
ً تمت الموافقة عليه للشريحة األولى، ورصيد  ً (  17,373دوالراً أمريكيا بالمئة) يتّم صرفه خالل  14دوالراً أمريكيا

  .2013عام 

  سنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةخطط 

  ستقوم حكومة جزر البھاما بتنفيذ األنشطة التالية:  . 4

مة؛ مشروع تجريبي لتقييم يالسل الخدمات تقنيّي تبريد على ممارساتمن  90تدريب  برنامج بناء القدرة:  (أ) 
 الخدمات الصحية دائرةاثنين من أنظمة تكييف الھواء إلى تكنولوجيا الھايدروكربون في  ھيئةورصد وإعادة ت

  ؛البيئية

                                                 
 35خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لجزر البھاما، من أجل خفض لقد وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستين على   1

  .2020بالمئة من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون من خط األساس، بحدود أول يناير/كانون الثاني 
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مركز لالسترداد وإعادة التدوير واالستصالح، ومواصلة توزيع األدوات والمعدات على  قامةإ مساعدة تقنية: (ب) 
  دتھا وحدة األوزون الوطنية؛التقنيين المحليين والجزر الخارجية، استناداً إلى المعايير التي حدّ 

حلقة عمل للجھات المعنية بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال، وتعميم معلومات عن إزالة  ة توعية عامة:طأنش(ج) 
ية الموضوعة للتمكين من االنتقال إلى بدائل غير نالمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والھيكلية القانو

  كربون، بواسطة مقاالت في الصحف واإلذاعة ووسائل اإلعالم.معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو 

  مانة وتوصياتھاتعليقات األ

  التعليقات

  يص الستيراد وحصص كوتا ھيدرو كلورو فلورو كربونخالترنظام 

ً ظتثبيت من الحكومة بأن ثمة ن ى، تّم الحصول عل63/17مع المقرر فق ابالتو  . 5 ً وطنيا بشأن  قابالً لإلنفاذاما
ً  عمليات استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون اإلزالة الزمني  بجدول ثالت، وإن النظام كقيل بضمان االمموجود حاليا

  الخاص ببروتوكول مونتريال. 

خدمات الصحة البيئية التي ترعى وحدة األوزون الوطنية ھي الوكالة المسؤولة عن تحديد ورصد  دائرةإن   . 6
ھيدرو كلورو فلورو كربون. وتُحدد حصص كوتا االستيراد حسب المادة وتوّزع استناداً إلى حصص الكوتا الستيراد 

أطنان من قدرات  4.8ھي  2013تصنيف كّل من المستوردين. وكوتا استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون لعام 
  استنفاد األوزون.

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

من قدرات استنفاد األوزون،  انطنأ 4.8لقد تّم تحديد خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون لالمتثال بـ   . 7
، على النحو 2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعاَمي  7استناداً إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

الواردة في االتفاق بين حكومة جزر البھاما واللجنة  . وخط األساس المحّدد يتوافق مع القيمة1المبيّن في الجدول 
  التنفيذية؛ بالتالي فال حاجة لتسويات تلحق باالتفاق.

  

  )7ر البھاما (المادة ز: استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في ج1الجدول 

 ھيدرو كلورو فلورو كربون   2008 2009 2010 2011 2012 خط األساس
 أطنان مترية      

-ھيدرو كلورو فلورو كربون 71.70 63.63 111.46 55.50 49.60 87.54
22 

 المجموع (أطنان مترية) 71.70 63.63 111.46 55.50 49.60 87.54
ان من قدرات استنفادنأط      

األوزون
-ھيدرو كلورو فلورو كربون 3.9 3.5 6.1 3.05 2.73 4.8

22 
قدرات المجموع (أطنان من 3.9 3.5 6.1 3.05 2.73 4.8

 استنفاد األوزون)
من أطنان قدرات استنفاد  4.81ط األساس الرسمي واالستھالك األقصى المسموح به وقدره خمن أطنان قدرات استنفاد األوزون بين  0.01(*) إن فارق 

  األوزون في االتفاق، سببه التدوير من أجل استعمال جزء عشري واحد في خط األساس.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/26 
 

5 
 

 2012عن نزعة انخفاض للسنتين األخيرتين؛ واالستھالك عام  22- ھيدرو كلورو فلورو كربونيفيد استھالك    .8
. 2020فاد األوزون لعام من أطنان قدرات استن 3.13به وھو بالمئة من االستھالك األقصى المسموح  43ان أقل بـ ك

التكاليف، عوضاً عن وحدات معتمدة مجدية   410A- فلورو كربونواستيراد أنظمة صغيرة مجّزأة معتمدة على ھيدرو 
، ھو سبب من أسباب ھذا االنخفاض (وفارق السعر بين شراء وحدة جديدة معتمدة 22- على ھيدرو كلورو فلورو كربون

ھو فارق  22- فلورو كربون كلورو ھيدرووتصليح وحدة أقدم عھداً معتمدة على  410A- على ھيدرو فلورو كربون
عديد من التقنيين ومسؤولي حلقات الخدمات ينصحون الزبائن بالتحّول إلى المعّدات الفإن ضئيل). عالوة على ذلك 

البيتھا من الواليات غعدات مستوردة في مالجديدة المعتمدة على ھيدرو فلورو كربون، المتواجدة حالياً في األسواق (وال
  كية).يالمتحدة األمر

ستدامة، لالقابلة  22-تعتبر حكومة جزر البھاما أن التخفيضات في استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون   .9
فض الكوتا السنوية، أو في فرض رسوم جمركية أقوى على المواد الھيدرو كلورو فلورو خوھي تفّكر في مزيد من 
  فلورو كربونية في الماضي.ا تّمت الحال بنجاح بالنسبة للمواد الكلورو مكربونية في المستقبل، ك

  القضايا التقنية

ية نظراً للتخفيضات ناقشت األمانة مع يونيب أولويات خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربون  .  10
الصغيرة المجّزأة في   410A-، وزيادة وحدات ھيدرو فلورو كربون22-في استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

بواسطة  22 -ھيدرو كلورو فلورو كربون  يونيب أن وحدة األوزون الوطنية ستحافظ على تخفيضاتاألسواق. وأقاد 
مواصلة برنامج ممارسات التبريد السليمة، وبجعلھا نظام االسترداد وإعادة التدوير تشغيليّاً. وقد أُعطيت األولوية 

 410A-للتضمين في نطاق برنامج التدريب لممارسات الخدمة السليمة، من أجل التعامل بأنظمة ھيدرو فلورو كربون
ً تشغيلھا على تلك ومن أجل ا  لتقليل من االنبعاثات المباشرة، وتوزيع ُعدد معّدات وأدوات االسترداد التي يمكن أيضا

األنظمة. وستبدأ وحدة األوزون الوطنية بوضع العمل التحضيري إلحالل تكنولوجيا معتمدة على ھايدرو كربون في 
رّكز على الوحدات يسوف اإلحالل األولي . و22- ھيدرو كلورو فلورو كربونالمستقبل القريب كبديل الستعمال 

فإن وحدة األوزون الوطنية مفّوضة لإلنفاذ بأن يصبح جميع التقنيّين  المنزلية األصغر حجماً. وعالوة على ذلك،
  مرّخصين كما ھو منصوص عليه في قانون بروتوكول مونتريال.

تكنولوجيا الھايدروكربون، أقاد لتكييف الھواء عادة تھيئة اثنين من أنظمة إلبالنسبة للمشروع التجريبي   . 11
يونيب أن المشروع سيساعد على جمع بيانات، تتعلق بمعايير مختلفة، وتدابير األمان، واألداء الكلي للنظام، 

 استراتيجية أوسع إلعادة التھيئة ألنظمة تكييف الھواء التي تخصّ  نماءواستھالك الطاقة. واستناداً إلى النتائج، سيتّم إ
  الحكومة.

وأفاد ة المرتبطة بإعادات التھيئة للمواد القابلة لالشتعال. يأيضاً التحديات االقتصادية والتقنية والتنظيمنوقشت    .12
ً أن المستوردين يسعون لالتصال بموّزعين بھدف إحالل وضمان توافر غازات تبريد معتمدة على  يونيب أيضا

ال غازات تبريد قابلة لالشتعال إلى جزر البھاما، فإن األولوية الرئيسية ھايدروكربون للسوق المحلية. ومن أجل إدخ
لوحدة األوزون الوطنية ھي ضمان وجود برنامج تدريب قوي، وأن كل تقني سيعمل على التداول أو على خدمة ھذا 

  النوع من التكنولوجيا، يكون حاصالً على الترخيص المناسب.

بالنسبة لرصد وإحالل تكنولوجيات خالية من المواد المستنفدة لألوزون وكجزء  من العمل الذي يجري   . 13
كانية احترار عالمي منخفضة، اقتّرح على يونيب بجمع مزيد من المعلومات بشأن خطة تبريد قطاعية بماء البحر موإ

  فنادق أخرى,ائد المحتملة ولتقييم االستنساخ الممكن لھذه الخطة في وتنفّذ في موقع واحد من أجل تحليل الف

  خاتمة

لقد أُعطيت األولوية لبعض األنشطة في قطاع الخدمات من أجل التفاعل للخفض السريع الستھالك ھيدرو   . 14
إلى السوق، وبنوع خاص تمديد خطة  410A-، وولوج تكنولوجيا ھيدرو فلورو كربون22-كلورو فلورو كربون
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، واستھالل العمل إلحالل بدائل أخرى 410A-يدرو فلورو كربونھالتدريب واحتواء غاز التبريد للتقليل من انبعاثات 
  ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، حيث يكون ذلك ممكناً.

  توصية

ً بالتقرير المرحلي بشأن تنف  . 15 ذ الشريحة األولى من يتوصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفذية علما
الموافقة بيضاً أھيدرو كلورو فلورو كربونية في جزر البھاما، وتوصي المواد الالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

ھيدرو كلورو فلورو كربونية لجزر الإدارة إزالة المواد  الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة
  ى التمويل المبيّن أدناه:بتكاليف دعم مقترنة بمستو 2016-2014البھاما، وخطة تنفيذ الشرائح الموافقة لفترة 

تمويل المشروع (دوالر   عنوان المشروع  
  أمريكي)

  دعم التكلفة 
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

ھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة الخطة إدارة إزالة المواد   (أ)
  األولى، الشريحة الثانية)

  يونيب 6,442 49,550

ھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة الخطة إدارة إزالة المواد   (ب)
  األولى، الشريحة الثانية)

  يونيدو 942 10,464

‐‐‐‐ 

 

 


