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  مشروعات متعددة السنوات  - ورقة تقييم المشروع 
  فيجي

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 يونيبسية) (رئي يوئنديبي (المرحلة األولى) خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 )(طن من قدرات استنفاد األوزون 7.2 2013السنة:  المجموعة األولى) (المرفق جيم 7دث بيانات المادة ) أحثانيا(
 

 2013السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات يدالتبر

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123-الھيدروكلوروفلوروكربون

          124-الھيدروكلوروفلوروكربون

          ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0   0.0     ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.2   7.2     22-وروكربونالھيدروكلوروفل
 

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

 8.5 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة8.5 2010- 2009 :خط األساس للفترة

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 5.5 :المتبقي3.0 :موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2014201520162017 ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات  يونيب
 استنفاد األوزون)

0.3 0.40 0 0 0.1 0.8 

 96,163 15,029 0 0 45,0870 36,047 التمويل (دوالر أمريكي)

(طن من قدرات  إزالة المواد المستنفدة لألوزون يوئنديبي
 استنفاد األوزون)

0.40.00.50.0 0.0 0.0 0.2 1.1 

 139,193 21,745 0 0 52,211065,2370 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 5.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.5 8.5 ينطبق ال ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 5.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.5 8.5 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل 
المتفق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

71,800 0 0 47,900 0 59,850 0 0 0 19,950 199,500 

 17,955 1,795 0 0 0 5,387 0 4,311 0 0 6,462 تكاليف الدعم

تكاليف  يونيب
 المشروع

47,900 0 0 31,900 0 39,900 0 0 0 13,300 133,000 

 17,290 1,729 0 0 0 5,187 0 4,147 0 0 6,227 تكاليف الدعم

التكاليف المعتمدة من 
(بالدوالر اللجنة التنفيذية 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

119,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,700 

 12,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,689 تكاليف الدعم

إجمالي التكاليف 
المطلوب الموافقة عليھا 

في ھذا االجتماع 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 79,800 0 0 0 0 0 0 79,800 

 8,458 0 0 0 0 0 0 8,458 0 0 0 تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع

ى االجتماع الثالث والسبعين طلبا ته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلبصف يوئنديبي، قدم فيجيبالنيابة عن حكومة   -  1
 بتكلفة إجمالية )1(وكلوفلورو كربونيةلتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

دوالر أمريكي  4,311زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 47,900تشمل  دوالر أمريكي 88,258
الطلب  دوالر أمريكي ليونيب. ويتضمن 4,147دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  31,900ئنديبي، و ليو

تنفيذ  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط خطةيذ الشريحة األولى من تنف تقرير مرحلي حول
  . 2016إلى  2015الشريحة لألعوام من 

   تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأنتقرير مرحلي 

الھيدروكلوروفلوروكربونية:  الموادن خطة إدارة إزالة تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى م  - 2
موظف إنفاذ القانون على رصد  70مدربا وفني خدمة على ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد؛ تدريب  83تدريب 

 تحديدغازات التبريد؛ شراء أربع معدات  وسائل تحديدالمستنفدة لألوزون واستخدام  الموادواردات وصادرات 
تبريد وتوزيعھا على مكتب الجمارك وجمعية التبريد ووحدة األوزون الوطنية الستخدامھا ألغراض غازات ال

التدريب. وفي إطار برنامج االسترداد واالستصالح، تم شراء وحدتين صغيرتين لالستصالح مع قطع غيار 
عات تشاور مع األطراف وكماليات وأدوات استرداد أساسية لكي يتم توزيعھا على جمعيات التبريد. عقدت اجتما

  . أصحاب المصلحة في صناعة تكييف الھواء وسفن الصيد لبرنامج حوافز إعادة التھيئة

  تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطني للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مة تقوم بتنفيذ مع الطلب الخاص بالشريحة. وأكد التقرير على أن الحكو 2013تم تقديم تقرير التحقق للعام   - 3
نظام ترخيص وحصص الواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استھالك ھذه المواد 

طن  8.5 وھو أقل من خط األساس للبلد لالمتثال ي كميةطن من قدرات استنفاد األوزون، وھ 7.2كان  2013لعام 
  من قدرات استنفاد األوزون. 

  مستوى الصرف:

دوالر أمريكي ليوئنديبي  43,650( دوالر أمريكي 86,650تم صرف مبلغ  2014سبتمبر /ريخ أيلولبتا  - 4
. دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة األولى 119,700من إجمالي مبلغ  دوالر أمريكي ليونيب) 43,000و 

   .2015دوالر أمريكي خالل عام  33,050وسيتم صرف المبلغ المتبقي وھو 

  لشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سنوية لخطط 

األساسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  األنشطة تتضمن  - 5
  الھيدروكلوروفلوروكربونية: 

ير المنشأة في الشريحة برنامج استرداد واستصالح من خالل تشغيل مراكز االسترداد وإعادة التدو  (أ)
  ؛ دوالر أمريكي) 20,000األولى، ورصد التنفيذ (يوئنديبي) (

 عندمامشاورات بشأن تصميم نظام حوافز إعادة التھيئة لقطاع مصايد األسماك وتنفيذ نظام الحوافز   (ب)
  ؛ دوالر أمريكي) 15,900إمكانية االحترار العالمي المنخفضة (يوئنديبي) ( ذات تتاح بدائل

                                                 
ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي من اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستين لخفض استھالك تمت الموافقة على خط )1(

 .  2020في المائة من خط األساس بحلول أول كانون ثاني/يناير  35المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
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استمرار تدريب فنيي الخدمة في ورشة عمل تدريب المدربين حول غازات التبريد من غير المواد   (ج)
فني خدمة) (يونيب)  80مدرب و  15المستنفدة لألوزون وذات إمكانية احترار عالمي منخفض (

  دوالر أمريكي)؛  15,000(

 لتحديداء وتوزيع حوافظ إضافية موظف إنفاذ) وشر 60تدريب موظفي اإلنفاذ (المرحلة الثانية) (  (د)
  دوالر أمريكي)؛  12,000غازات التبريد (يونيب) (

تواصل للتوعية واإلعالم من خالل ورش عمل لجمعيات الصناعة، وإنتاج وتوزيع مواد التوعية   (ھـ)
  دوالر أمريكي)؛ و  4,900(يونيب) (

   دوالر أمريكي).  12,000إدارة ورصد المشروع (يوئنديبي) (  (و)

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

   جاھز للعملنظام ترخيص 

يص وحصص خ، وصل تأكيد من الحكومة بأن ھناك نظام وطني قابل لإلنفاذ للتر63/17لمقرر ا بموجب  -  6
واردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال ببروتوكول مونتريال. تم 

طن من قدرات استنفاد األوزون (أي  8.5على  2013لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استيرادديد حصة تح
 طن من قدرات استنفاد األوزون. 7.2تبلغ  2013وكانت الكمية التي تم استيرادھا بالفعل عام  خط األساس).

  بھا بموجب بروتوكول مونتريال. السنوية على المستويات المسموح  ةالحص دمعتتسوللسنوات التالية، 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ونقطة البداية المتفق عليھا في االجتماع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لالمتثال تم تحديد خط األساس  -  7
طن من قدرات استنفاد األوزون،  8.5الخامس والستين للتخفيضات المجمعة للمواد الھيدركلوروفلوروكربونية على 

كما يبين  2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 
ق خط األساس والقيمة الواردة في االتفاق بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية؛ وبالتالي ليس ھناك توافوي .1الجدول 

  داعي ألي تعديل في االتفاق. 

  ) 7بيانات المادة  2013-2009( فيجي. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

المواد الھيدروكلوروفلورو 
 كربونية

 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009

      طن متري
 152.14 130.72 260.84 262.53 166.23 138.04 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.65 0.21 0.38 0.32 0.65 0.65 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 152.79 130.93 261.22 262.85 166.88 138.46 )المجموع (طن متري
      طن من قدرات استنفاد األوزون

 8.37 7.19 14.35 14.42 9.14 7.59 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

المجموع (طن من قدرات استنفاد 
األوزون)

7.63 9.18 14.44 14.37 7.20 8.5 
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كان تحت  2013ن أن االستھالك عام استفسرت األمانة عن اتجاه االستھالك في البلد، والحظت أنه على حي  -  8
كان مرتفعا للغاية. أبلغ يوئنديبي أن استھالك تلك األعوام الثالث  2012و  2011خط األساس، فإن االستھالك لعامي 

يعكس بعض كميات للتخزين.فضال عن ذلك، تضمنت البيانات المبلغ عنھا لتلك األعوام الصادرات من فيجي إلى 
لمحيط الھادئ ولكن لم تشمل المبيعات الضخمة للسفن األجنبية. وضعت فيجي سياسة وطنية بلدان أخرى في منطقة ا

لكي تصنف جميع المبيعات للسفن األجنبية كصادرات وقد تم تنفيذ ذلك اعتبارا من  2012نوفمبر تشرين الثاني/في 
فيجي الحالي للترخيص والحصص  نظامو. وأبلغ يوئنديبي أنه على أساس تلك السياسة 2013 يناير/كانون الثانيأول 

   ، فإن تسجيل تلك الصادرات سيتم رصده بصرامة.2013ي تم إنفاذه منذ عام ذللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وال

  توافق مع تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. لت 2014تم تحديد حصة عام   -  9

  روكلوروفلوروكربونيةالتحقق من أھداف االستھالك الوطني للمواد الھيد تقرير

.وخلص التحقيق ألن فيجي قد حققت ھدف التجميد لعام 2013قدمت فيجي تحقيقا مستقال الستھالكھا لعام   - 10
  . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابإزالة تماما بموجب بروتوكول مونتريال، وأنھا ملتزمة  2013

. 2013ترخيص في البلد بشكل صارم منذ عام /ظام حصصيتم إنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون ون  - 11
العملية المطبقة في فيجي لتسجيل المستوردين وتحديد حصص المستورد ورصد  مشروع التقرير بوضوحيصف و

ات في البيانات خالل الواردات الفعلية باإلضافة للصادرات إلى الدول األخرى في المنطقة. ولوحظت بعض االختالف
ات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للسفن المملوكة شحنيما يتعلق بتسجيل الصادرات من صوصا فعملية التحقق خ

ھناك سياسة وطنية  نات الجمارك المتاحة. وعلى حين أنلألجانب، وضرورة توفيق الكميات الفعلية المصدرة مع بيا
ينبغي ير في نظام التسجيل والرصد ، فإن أي تغي2012نوفمبر تشرين الثاني/لتسجيل ھذه الصادرات مقامة منذ 

لتحسين ھذه المسألة. كما أنه من المطلوب أيضا أن يتم عمل مشترك بين وحدة األوزون الوطنية وسلطات  معالجته
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية ز دقة تسجيل واردات وصادرات الموالجمارك باإلضافة إلى المستوردين وذلك لتعزي

  . وغرض االستخدام والوجھة

ناقشت األمانة ويوئنديبي ھذه المسائل واتفقا على أنه على حين أن نظام الترخيص والحصص قائم بالفعل   - 12
  ، إال أنه من الملح االستمرار في معالجة المسائل التي تم تحديدھا في تقرير التحقق. 2013وأنه ضمن االمتثال لعام 

  مسائل فنية 

امج حوافز إعادة التھيئة، علقت الحكومة حاليا جميع خطط إعادة تھيئة أبلغ يوئنديبي أنه في إطار برن  - 13
المعدات بالھيدروكربون بسبب مسائل أمنية ونقص المعرفة في معالجة غاز التبريد ھذا. إال أن مسألة الھيدروكربون 

دة لألوزون المعدل المواد المستنف (أي الخدمة واستخدام معدات قائمة على الھيدروكربون) تتم معالجتھا في قانون
وإدارة غاز التبريد قيد الدراسة النھائية. وھناك معدات قائمة على الھيدروكربون متاحة في السوق في فيجي، 
وبصفة خاصة المبردات المنزلية والثالجات. وفي إطار عنصر التدريب الذي ينفذه يونيب، تم إدراج تدريب 

  . بون بالذاتيستھدف خدمة ھذه النظم القائمة على الھيدروكر

فيما يتعلق ببرنامج حوافز إعادة التھيئة لقطاع المصايد، شرح يوئنديبي أن إعادة التھيئة ما زالت تشكل   - 14
الستخدام على مراكب تحديات ذلك ألن ليس ھنالك أي خيارات ذات إمكانية احترار منخفض حاليا، خصوصا ل

ألرض لقطاع المصايد (مثل التخزين البارد، وصناعة الثلج إيالء األولوية لمكونات موجودة على ا الصيد. ويمكن
في الميناء) واستكشاف إمكانيات إعادة التھيئة الطوعية إذا ما أتيحت تلك البدائل وكانت بأسعار معقولة. ويعمل 

ع ونو يونيب وفيجي أيضا مع وكالة مصايد منتدى جزر المحيط الھادئ للقيام بدراسة حول احتياجات قطاع المصايد
بدائل غازات التبريد المتاحة للعمليات األرضية والسفن األخرى المسجلة في فيجي. وسينتھي إعداد الدراسة بحلول 

، سيتم تنفيذ برنامج 2015عام  ضا على أنه إذا لم يتم تحديد بدائل. كما أكد يوئنديبي أي2015من عام الربع األول 
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  الحوافز في السنوات التالية فقط.

   الخالصة

الحظت األمانة أن نظام البلد للترخيص والحصص قائم وسوف يمكن من تحقيق تخفيضات في استھالك   - 15
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لجدول اإلزالة لبروتوكول مونتلایر، مع مالحظة أن استھالك المواد 

من تخفيض خط األساس المطلوب في المائة  10أقل بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه لعام 
في تقرير التحقق المستقل. . ويتعھد البلد أيضا بمعالجة المسائل المطروحة 2015بموجب بروتوكول مونتلایر لعام 

وتتقدم أنشطة قطاع الخدمة ويتم تنفيذھا بالتنسيق الوثيق مع األطراف المعنية. وكما أبلغ يوئنديبي، ستكفل برامج 
ألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة ااستدامة  ،والموادإمدادھم باألدوات ويين تدريب المدربين والفن

ة. ، خصوصا وأن إجمالي االستھالك يتم في قطاع الخدمعلى المدى الطويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة والتي  35تجميد والتخفيض بنسبة االمتثال بتدابير بروتوكول مونتلایر لل وبالتالي يسير البلد على طريق

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

   التوصية

تنفيذ الشريحة األولى من  بشأنتوصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي   -  16
توصي بالموافقة الشاملة على لفيجي، كما طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من خ

، وخطة تنفيذ فيجيالشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
في الجدول أدناه، على  ةمبينالويل تمالالمقابلة مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا على مستوى  2016-2015شريحة 
على أي تمويل إضافي سيكون مشروطا بالمعالجة المرضية للمسائل الخاصة بنظام الترخيص  الموافقة أن أساس

   تم تحديدھا في تقرير التحقق. والتيوالحصص 

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 ذةالوكالة المنف

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحة الثانية)

 يوئنديبي 4,311 47,900

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (ب)
 األولى، الشريحة الثانية)

 يونيب 4,147 31,900
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