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  فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي: تھاتتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي 
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 اليوئنديبيواليونيب  ة)نيخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثا  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  سانت كيتس ونيفس
  تدبير الرقابة  أقّر فيهاالجتماع الذي   الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

  2020في المائة بحلول  35  الرابع والستون  (رئيسية) اليوئنديبي ، اليونيب

 

  من قدرات استنفاد األوزون) ا(طن 0.32  2013السنة:   المجموعة األولى) –(المرفق جيم   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

  2012 السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.3    0.3      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  (رابعا) بيانات االستھالك (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  0.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.5  :2010-2009خط األساس للفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 0.32  المتبقي: 0.18  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (بأطنان قدرات   اليونيب
 استنفاد األوزون)

0.1     0.0 0.1 

 74 693 19 097     55 596 التمويل (دوالر أمريكي) 

 

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

ال  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 ينطبق

 ال ينطبق 0.32 0.45 0.45 0.50.50.450.450.45

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 0.32 0.45 0.45 0.50.50.450.450.45

التمويل 
  المتفق عليه 

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   اليوئنديبي
  المشروع

000 40  000000 0 0 0 000 40  

تكاليف 
 الدعم

600 3  000000 0 0 0 600 3  

باليوني تكاليف  
 المشروع

400 58  000200 4900 0 0 900 16  500 124  

تكاليف 
 الدعم

592 7  000396 600 0 0 197 2  185 16  

المبالغ التي وافقت عليھا 
  اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

400 98  000000 0 0 0 400 98  

تكاليف 
 الدعم

192 11  000000 0 0 0 192 11  

مجموع المبالغ المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

  االجتماع

تكاليف 
  المشروع

 200 49    200 49  

تكاليف 
 الدعم

 396 6    396 6  

 

  للموافقــــة الشموليــــــة  :ةـــتوصية األمان
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  وصف المشروع 

ً بالنيابة عن حكومة سانت كيتس ونيفس، بوصفه الوكالة   1 قدم اليونيب إلى االجتماع الرابع والسبعين، طلبا
الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنفذة الرئيسية، لتمويل الشريحة 

ً إليھا تكاليف دعم المنظمة بمبلغ  49 200بتكلفــة قدرھا  دوالرا أمريكيا لليونيب  6 396دوالر أمريكي، مضافا
طة تنفيذ الشرائح لألعوام من وحده. ويشمل الطلب المقدم تقريراً مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من الخطة، وخ

  .2020إلى  2015

  تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
طنا من  0.44المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان يقّدر بـ أفادت حكومة سانت كيتس ونيفس بأن إنتاج   2

استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة   1. ويرد في الجدول 2014ام قدرات استنفاد األوزون في ع
2010-2014.  

  )2014-2010للفترة  7في سانت كيتس ونيفس  (بيانات المادة  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  -1الجدول 

  * بيانات أّولية
  

بسبب تنفيذ خطة إدارة  2013إلى  2010في الفترة من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتناقص استھالك   3
مخصصة. عالوة على ذلك، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، نظراً ألن الواردات  مبنية على الحصص ال

في سانت كيتس ونيفس بصفة رئيسية بالسوق في الواليات المتحدة  يتأثر توريد معدات التبريد وتكييف الھواء
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وما نتج عن ذلك من بدأت تتخلى عن المعدات القائمة على التي  األمريكية،

 2014استحداث غازات تبريد خالية من ھذه المواد، وغالبيتھا من المواد الھيدروفلوروكربونية. أما الزيادة في عام 
  .2015فيمكن أن تعزى إلى رد فعل السوق لتدبير الخفض في عام 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطريال

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام أفادت حكومة سانت كيتس ونيفس بالبيانات القطاعية الستھالك   4
. وسوف يقدم 7في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري الذي يتمشى مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2013

  .2015في شھر مايو/أيار  2014لقطري لعام التقرير عن بيانات البرنامج ا

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

يوجد نظام مطبق لمنح التراخيص وتحديد الحصص، وقد ُصرفت حصص المواد   5
عن أھداف المراقبة بموجب بروتوكول مونتريال. وجرى تنقيح الھيدروكلوروفلوروكربونية بمستويات تقل كثيرا 

إلدراج جميع غازات التبريد بما فيھا توليفات المواد  2014األنظمة الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون في عام 

  خط األساس  *2014  2013  2012  2011  2010 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  8.9  8.00  5.81  6.83  8.83  10.2 مترية أطنان

  0.5  0.44  0.32  0.38  0.49  0.6 أطنان قدرات استنقاد األوزون
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على الھيدروكلوروفلوروكربونية في نظام تراخيص االستيراد/التصدير. وتعكف وزارة التنمية المستدامة  والصناعة 
فرض حظر على استيراد أجھزة معتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واستُحدث نظام آلي  النظر في

للبيانات الجمركية بغرض التعرف بشكل أفضل على ھذه المواد. أما غازات التبريد البديلة التي أدِخلت إلى البلد فھي 
  ات من ھذه المواد.توليف فلوروكربونية أوتتمثل أساساً في مواد ھبدرو

وقد أدمج في دورة التدريب األساسية لموظفي الجمارك مكّون يتناول المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال.   6
ً لعدد  62وقد تم تدريب  ً حتى اآلن. وجرى تنظيم تدريب متخصص أيضا من المسؤولين التنفيذيين على  15موظفا

  التجارة. مراقبة المواد المستنفدة لألوزون في مجال

  قطاع خدمة التبريد

ُعقدت حلقة عمل إقليمية للفنيين في مجال خدمة التبريد وتكييف الھواء عن استحداث بدائل. وحققت الحلقة   7
أقصى قدر من الفائدة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات مع النظراء من بلدان أخرى. وقد تدّرب ستة وعشرون 

  المعالجة المأمونة للمعدات التي تعمل بالمواد الھيدروكربونية ومعدات إعادة التھيئة.فنياً من سانت كيتس ونيفس على 

من المدربين على ممارسات الخدمة الجيدة، والمعالجة المأمونة  15وعقدت دورة تدريبية مدتھا خمسة أيام لـ  8
خدام غازات تبريد طبيعية. وقد أدمج لغازات التبريد الطبيعية، واسترداد غازات التبريد، وعمليات إعادة التھيئة الست

  في منھج كلية كالرنس فيتزروي برايانت كولج مكّون يتعلق بممارسات الخدمة لمعدات التبريد وتكييف الھواء.

  مستوى صرف األموال

دوالر  98 400دوالر أمريكي من مبلغ  58 400، كان اليونيب قد صرف مبلغ 2015مارس/آذار  15في   9
دوالر أمريكي لليوئنديبي) تمت الموافقة عليه حتى اآلن (بما  40 000والر أمريكي لليونيب ود 58 000أمريكي (

 40 000في المائة من مجموع المبالغ الموافق عليھا. وسيقوم اليوئنديبي بصرف المبلغ المتبقى وھو  60يمثل نسبة 
  .2015دوالر أمريكي  في عام 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية خطة التنفيذ للشريحة الثانية من خطة إدارة

خالل شريحة التمويل الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستضطلع حكومة   10
  سانت كيتس ونيفس باألنشطة التالية:

تمد إعداد سياسات وأنظمة لوضع عالمات على الحاويات الخاصة بغازات التبريد والمعدات التي تع  (أ)
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض دليل تدريب موظفي الجمارك والقيام بتدريب 

من القائمين على اإلنفاذ؛ وشراء أجھزة لتمييز الغازات والتدريب على استخدامھا (اليونيب)  50
  دوالر أمريكي)؛ 8 000(

ً على الممارسات الجيدة في مجال التبريد، 50تدريب   (ب) وعلى استرداد غازات التبريد الطبيعية  فنيا
وإعادة استخدامھا وإعادة تھيئتھا والمعالجة المأمونة لھا؛ وتوفير مجموعات للتحويل إلى استخدام 
المواد الھيدروكربونية. وسيركز التدريب على صناعة الفنادق، واليخوت، وسفن الصيد، ومجمعات 

  كي)؛دوالر أمري 15 000مصائد األسماك (اليونيب) (

شراء معدات وأدوات الخدمة األساسية (أجھزة الكشف عن التسرب؛ آلة االسترداد؛ جھاز تمييز   (ج) 
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غازات التبريد؛ وأجھزة ثقب األنابيب وأقفال ومعدات قطع؛ وادوات لحام ولحام على البارد، وما 
  إليھا) والتدريب على استخدامھا؛ (اليوئنديبي) (مبالغ من الشريحة األولى)؛

أنشطة للتوعية بشأن التكنولوجيات الناشئة، وغازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي   (د)
المنخفضة، والقضايا المتصلة بالسالمة، والخيارات بالنسبة للمعدات التي تستخدم المواد 
الكلوروفلوروكربونية؛ والتدريب من أجل التوعية بشأن مصائد األسماك وصناعة اليخوت والفنادق 

  دوالر أمريكي)؛ 13 000اليونيب) ((

االستمرار في رصد تنفيذ المشروع، والتنسيق بين الجھات المعنية، واإلبالغ عن التقدم المحرز   (ھـ)
  دوالر أمريكي). 13 200(اليونيب) (

  تعليقات األمانة وتوصيتھا  

  التعليقات

  التقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0.32( 2013من بروتوكول مونتريال في عام  7إلى بيانات االستھالك المبلغ عنھا بموجب المادة  استناداً   11
طنا من قدرات استنفاد األوزون)، فقد كانت  0.44( 2014طنا من قدرات استنفاد األوزون) والبيانات األّولية لعام 

طن من  0.5في االتفاق ( 2014و 2013سانت كيتس ونيفس ممتثلة لحد االستھالك األقصى المسموح به للعامين 
  أطنان قدرات استنفاد األوزون).

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  نظام منح التراخيص يؤدي وظيفته

ُ مع المقرر   12 نفيذ ويجري العمل به لمنح ، ورد تأكيد من الحكومة بوجود نظام وطني قابل للت63/17تمشيا
التراخيص وتحديد الحصص للواردات والصادرات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبأن ھذا النظام قادر على 

طنا من قدرات استنفاد  0.45ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. وتحددت حصة استيراد ھذه المواد بما يساوي 
. وسوف تحدد الحصة السنوية لألعوام التالية بناء على 2015حد االستھالك لعام  استناداً إلى 2015األوزون لعام 

في المائة من الحصة لالستخدام  5المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال مع احتفاظ الحكومة بنسبة 
  في حاالت الطوارئ.

  يةمسألة متعلقة بإعادة التھيئة الستخدام غازات التبريد الھيدروكربون

 22-أثارت األمانة بعض الشواغل بشأن إعادة تھيئة المعدات القائمة على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  13
لتعمل بغاز تبريد ھيدروكربوني وتوفير مجموعات أدوات التحويل لھذا الغرض المعتزم القيام بھا في الشريحة 

ومدونات بقواعد للممارسات معتمدة لھذا المشروع.  الثانية، األمر الذي يشكل مخاطرة بالسالمة في غياب أنظمة
وأشارت األمانة كذلك بأن  تركز األنشطة في قطاع الخدمة على تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، 
والمعالجة المأمونة لغازات التبريد، وعزل واسترداد غازات التبريد التي يتم استردادھا وإعادة تدويرھا وإعادة 

  .72/41ھا، بدال من إعادة التھيئة، على النحو الذي وجھت إليه اللجنة التنفيذية في المقرر استخدام
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وأفاد اليونيب بأن تدريب الفنيين يشمل مجموعة واسعة من المھارات؛ وأن إعادة التھيئة والمعالجة المأمونة   14
و تزويد الفنيين بالمعارف والمھارات الالزمة للمواد الھيدروكربونية ال تمثل إال جزءاً صغيراً منھا. ذلك أن الھدف ھ

لخدمة المعدات التي تعتمد على المواد الھيدروكربونية واالضطالع بإعادة التھيئة حين يُطلب إليھم ذلك. أما في الوقت 
ة التدريب الحالي فكمية غازات التبريد الھيدروكربونية المتاحة محدودة في البلد وال تباع إال للفنيين الذين أتّموا دور

المتخصص. وأضاف أنه قد تم إعداد مشروع لمدونة بقواعد الممارسة للمعالجة المأمونة لغازات التبريد القابلة 
. وذكر أن الحكومة مدركة للخطر المتعلق بالسالمة المرتبط باستخدام 2015لالشتعال ومن المقرر تنفيذھا في عام 

إعادة تھيئة معدات التبريد وتكييف الھواء على نطاق واسع. وأوضح غازات التبريد الھيدروكربونية وال تشجع على 
أنھا تھدف إلى تحقيق خفض في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الرقابة على الحصص وتوفير التدريب 

عمليات إعادة للفنيين على ممارسات أفضل للخدمة . وأشارت األمانة كذلك، في حالة ما إذا قرر البلد المضي قدماً في 
التھيئة، وما يرتبط بھا من خدمة، الستخدام غازات تبريد قابلة لالشتعال وسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء 
المصممة في األصل للمواد غير القابلة لالشتعال، بأن يفعل ذلك مع تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر المقترنة به، 

ً للمعايير وال . واستناداً إلى تعليقات 73/34و 72/17بروتوكوالت ذات الصلة، عمالً بالمقررين وأال يفعله إال وفقا
األمانة، حذفت الحكومة المكّون الخاص بتوفير مجموعات أجھزة التحويل وستركز على المعالجة المأمونة للمواد 

  الھيدروكربونية وتوفير أدوات الخدمة.

  التأخير في توفير المعدات

ير األدوات والمعدات للفنيين، المقرر القيام به في األصل خالل الشريحة األولى. ونظراً طرأ تأخير على توف  15
) لألدوات والمعدات، فقد اقتضى األمر مزيداً من 2020دوالر أمريكي للفترة حتى  40 000لقلة التمويل المتوقع (

الموارد المتاحة في التصدي للمشاكل الوقت إلعداد قائمة بالمعدات الالزمة حتى يتسنى تحقيق االستفادة المثلى ب
الناشئة طوال مدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بأكملھا. ومن المتوقع أن 

  .2015ينجز ھذا المكّون بحلول نھاية عام 

  االستنتاج

المنصوص عليھا في بروتوكول  ممتثلة ألھداف الرقابة2014و 2013كانت سانت كيتس ونيفس في العامين   16
تقل عن الھدف المحدد للرقابة. وقد تم تطبيق نظام وطني قابل لإلنفاذ  2015مونتريال، كما أن الحصة المقررة لعام 

إلصدار التصاريح والحصص المقررة للصادرات والواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وھو قادر على 
ونتريال. وقد جرى توفير التدريب للفنيين لتمكينھم من القيام بخدمة المعدات بشكل ضمان االمتثال لبروتوكول م

أفضل. وأدمجت المسائل الخاصة ببروتوكول منتريال في مؤسسات تدريب المھنيين لكفالة استدامة تطوير القدرات 
ضا في إصدار حظر على لمسؤولي الجمارك والفنيين القائمين على الخدمة على األجل الطويل. وتنظر الحكومة أي

استيراد المعدات القائمة على استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالنظر إلى التقدم المحرز في تنفيذ خطة 
في المائة، فإن األمانة توصي بالموافقة على تمويل الشريحة  60إدارة إزالة ھذه المواد ومعدل صرف التمويل البالغ 

  الثانية.

  ـةالتوصيــــــ

ً بأن تاللجنة التنفيذية  الصندوقتوصي أمانة   17 بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة األولى من  حيط علما
لسانت كيتس ونيفس، وتوصي كذلك  يةالھيدروكلوروفلوروكربون المواد إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة 

وعلى خطة التنفيذ لسانت كيتس ونيفس،  الخطةالثانية من المرحلة األولى من على الشريحة ة يلوموافقة الشمالب
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مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن سانت كيتس ب ،2020-2015 لشرائح األعوام ة قابلالم
ً  ،ونيفيس القابلة لالشتعال  يدخدمة غازات التبروما يرتبط بھا من  في عمليات إعادة التھيئة إذا ما قررت المضي قدما
فعليھا أن تفعل  ،قابلة لالشتعالالالمواد غير الستخدام مة في األصل مصمَّ الة في معدات التبريد وتكييف الھواء مّ اوالس

 وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة. وأال تفعله إالجميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة به،  ذلك مع تحمل
  

  ل المشروعتموي عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكلفة الدعم
(دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفّذة

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

 اليونيب 6 396 49 200

  
______  

 


