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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جزر البھاما

 
 تدبير الرقابة االجتماع الذي تّمت الموافق عليه فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

2020% في عام 35 الخامس والستون اليونيب (الرئيسيّة)، اليونيدو  

 
2016السنة:  )األولى(الملحق ج، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا( (طن من قدرات استنفاذ  3.74 

 األوزون)

 
2016السنة:  البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ) أحدثثالثا(  

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22  

    4.13    4.13 

 

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

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

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

:المتبقي 1.68 موافق عليه بالفعل:  3.13 
 

 المجموع 2020 2017 األعمال) خطة خامسا(

 0.5 0.2 0.3  ن)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزو اليونيب

 100,739 35,001 65,738  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.2  0.2  ن)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزو اليونيدو

 39,052  39,052  أمريكي)التمويل (دوالر 
 

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

 ال ينطبق 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.81 4.81ال ينطبق (*) حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
 (*) قدرات استنفاذ األوزون)

ال ينطبق
 ال ينطبق 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.81 4.81

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)*

 156,900 30,975 0 0 0 58,175 0 49,550 18,200  تكاليف المشروع اليونيب

 20,397 4,026 0 0 0 7,563 0 6,442 2,366  تكاليف الدعم

 151,420 0 0 0 0 35,828 0 10,464 105,128  تكاليف المشروع اليونيدو

 13,628 .0 0 0 0 3,224 0 942 9,462  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت اللجنة 
التنفيذيّة عليھا (دوالر 

 أمريكي)

 183,342 0 0 0 0 0 0 60,014 123,328  تكاليف المشروع

 19,212 0 0 0 0 0 0 7,384 11,828  تكاليف الدعم

المطلوب إجمالي األموال 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع (دوالر أمريكي)

 94,003 0 0 0 94,003 0 0 0 0  تكاليف المشروع

 10,787 0 0 0 10,787 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 .2016*كان يجب تقديم الشريحة الثالثة في عام 
  الموافقة الشموليّة  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع
 
الوكالة المنفّذة الرئيسيّة، نيابةً عن حكومة جزر البھاما، طلبًا لتمويل الشريحة الثالثة للمرحلة  بصفتهقّدم اليونيب، . 1

دوالر أمريكي، تتألّف  104,790األولة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، بكلفة إجماليّة قدرھا 
دوالر  35,828ودوالر أمريكي لليونيب،  7,563دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  58,175 من

. يشمل الطلب تقريًرا مرحليًّا حول تنفيذ 1لليونيدودوالر أمريكي  3,224أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
-2018لوروكربونيّة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة الشريحة الثانية، وتقرير التحقّق الستھالك المواد الھيدروكلوروف

2020.  
  

  تقرير حول استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  
طنًّا متريًّا) من  68.00طنًا من قدرات استنفاذ األوزون ( 3.74أشارت حكومة جزر البھاما إلى استھالك  .2

في المئة دون الخط األساس لالمتثال. استھالك  22، ما شّكل 2016الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 
  .1وارد في الجدول  2016-2012للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربون

  )2016- 2012للفترة  7اما (بيانات المادة . استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في جزر البھ1الجدول 
 الخط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

49.649.4549.2764.0068.0087.3 طن متري
2.732.722.713.523.744.8 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 
ارتفع ، 2015في عام استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون كلّه في البلد في قطاع التبريد وتكييف الھواء.  .3

في المئة في السنوات السابقة بسبب واردات إضافيّة من مستوردين جدد، نظًرا إلى أن وحدة  29.3االستھالك بنسبة 
تبقى واألوزون الوطنيّة لم تُصدر كوتا للشركة/للمستورد الفردي. لم تُظھر بيانات الواردات سوقًا لألمزجة في البھاما. 

تحديًا لجھود إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في  22-للھيدروكلوروفلوروكربوناألسعار المتدنية والتوفّر المستمر 
-R على الھيدروكلوروفلوروكربون بشكل تدريجي في السوق المحلي بـ البلد. لكن، يتّم استبدال األجھزة القائمة

410A .ومواد ھيدروفلوروكربونيّة أخرى  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري
  
طنًّا من قدرات  4.13إلى بيانات استھالك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون البالغ  أّوالً  أشارت حكومة البھاما .4

، إنّما لم يكن ذلك يتماشى مع البيانات الواردة بموجب 2016استنفاذ األوزون وفق تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 
إلى  اليونيب إلى أن الفرق يعود من قدرات استنفاذ األوزون. أشار طنًّا 3.74لبروتوكول مونتريال البالغة  7المادة 

ْين إضافيَّْين لواردات، أحدھما تّم إلغاؤه في فترة الحقة، مّما خفّض إجمالي واردات المواد المستنفذة لألوزون طلبَ 
رات استنفاذ األوزون. وتّم طنًّا من قد 3.74طنًّا متريًّا) ليبلغ  7.09طنًا من قدرات إستنفاذ األوزون ( 0.39بنسبة 

تحديث بيانات البرنامج القطري. وتفاديًا لذلك في المستقبل، أغلقت الحكومة الباب في وجه الطلبات الجديدة وكّرست 
  مخّصصات لكوتا الشركات الفرديّة.

                                                 
 من وزارة البيئة واإلسكان إلى األمانة. 2017سبتمبر/أيلول  15بموجب الكتاب الصادر في  1
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  تقرير التحقّق
  
كلوروفلوروكربونيّة أّكد تقرير التحقّق أن الحكومة تنفّذ نظام كوتا وتراخيص لواردات المواد الھيدرو .5

طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون. صحيح أن  3.74بلغ  2016وصادراتھا وأن إجمالي االستھالك لھذه المواد لعام 
بروتوكول مونتريال، لكن استھالك ھذه  بكربونيّة دون حدود المراقبة بموجاستھالك المواد الھيدروكلوروفلورو

  .2016و 2014المواد ارتفع بين عامي 

، أصدرت أذونات وتراخيص في مجال واردات المواد 2016و 2013بين عامي  .6
: ولم يتّم إصدار كوتا محّددة للمستوردين "أوالً  يخرجأوالً  يأتيالھيدروكلوروفلوروكربونيّة على أساس "من 

أوصى تقرير . و2017يناير/كانون الثاني  1الُمعيّنين. لكن، ُوضع نظام تخصيص كوتا خاص بالمستوردين بدًءا من 
  مخّصصات كوتا صارمة للمستعملين المسّجلين ليس إال.بالتحقّق 

  ونيّةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب
  

  اإلطار القانوني
  
) بروتوكول مونتريال (نظام Cap. 216Aتخضع تجارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة ألنظمة ( .7

يُطبّق قسم و. 2013تراخيص الصادرات/الواردات للمواد الخاضعة للمراقبة) وقانون إدارة الجمارك (التعديل) لعام 
 األنظمة ويُقّدم بيانات االمتثال إلى وحدة األوزون الوطنيّة. في البھاما والرسوم الجمارك

يضمن امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد للبھاما نظام كوتا وتراخيص قابل لإلنفاذ  .8
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. يُحّدد قسم خدمات الصحة البيئيّة في وزارة البيئة واإلسكان كوتا واردات المواد 

ساس حصة المادة ويرصدھا ويوّزعھا على المستوردين المسّجلين على أ كل الھيدروكلوروفلوروكربونيّة حسب
السنوات الخمس الماضية وعلى أساس حدود االستھالك الُمحّددة بموجب خالل بھا في  اتمتّعو تيخيّة الالسوق التاري
  البروتوكول.

  
  قطاع خدمة التبريد

  
تّم تأخير تنفيذ الشريحة الثانية ألكثر من عاَمْين بسبب إعادة ھيكلة الحكومة، مّما أّخر أيًضا صرف األموال.  .9

الذي كان ُمخطّطًا له ضمن خطة  واالستصالحسترداد، وإعادة تدوير، االتأسيس مركز ولم يبدأ المشروع اآليل إلى 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بسبب غياب الدعم في ما بين الجھات المعنيّة. لكن، تّم استكمال غالبيّة 

  األنشطة الُمخطَّط لھا للشريحة الثانية، كما ھو معروض أدناه:

ات اولة اآلمنة لغازفنيًّا حول ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك المن 130دورات تدريبيّة لـ 8تنظيم تّم   )أ(
 التبريد؛

 
رق، ات الحمقاييس الحرارة باألشّعة تحت الحمراء، وأدو تّم توزيع التجھيزات واألدوات، بما في ذلك  )ب(

فراغيّة، الات مضخالعلى غازات التبريد، و مھايئات الھيدروكربون، وأجھزة التعّرفوالموازين الرقميّة، و
متّد تشة عمل دعمت ورو إلى معھد البھاما الفني والمھني وجمعيّة مھندسي خدمة التبريد. الخرقوصّمامات 

 د؛فنيًّا حول الممارسات العمليّة وسالمة غازات التبري 60على يوَمْين توزيع التجھيزات لـ
  

  فةً.تنفيذ بروتوكول مونتريال إلى المستوردين المسّجلين كا(ج) تّم نشر المواد التثقيفيّة حول 
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  وحدة تنفيذ المشروع ورصده

  
تّم تعيين منّسق وطني لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة كلّھا. لكن، في  .10

وظائف التنسيق ولعبت وحدة األوزون الوطنيّة دور وحدة  خدمات الصحة البيئيّة قسم، استلم مدير 2012مايو/أيار 
  تنفيذ المشروع ورصده وأّمنت التوجيه ورقابة التنفيذ على أساس يومي.

  مستوى صرف األموال
  

دوالر أمريكي لليونيب  33,200دوالر أمريكي ( 148,537 ، تّم صرف2017حتى أكتوبر/تشرين األول  .11
. وسيتّم صرف 2دوالر أمريكي كما ھو وارد في الجدول  183,342دوالر أمريكي لليونيدو) من أصل  115,337و

  . 2018-2017دوالر أمريكي في الفترة  34,805الرصيد البالغ 

  
 ر أمريكي)اما (دوال. التقرير المالي للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للبھ2الجدول 

 المجموع الموافَق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
الموافق 
عليه

الموافق  المصروف
عليه

الموافق  المصروف
 عليه

 المصروف

18,20018,20049,55015,00067,75033,200 اليونيب
105,128105,12810,46410,209115,592115,337 اليونيدو
123,328123,32860,01425,209183,342148,537المجموع

 81 42 100 معّدل الصرف (%)
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةخطة التنفيذ للشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة ؛ وخطة 
  

  :2020- 2018ستُنفَّذ األنشطة التالية بين عامي  .12

الر دو 41,875(اليونيب) ( 2006تدريب ضباط الجمارك على تطبيق قانون بروتوكول مونتريال لعام   )أ(
 أمريكي)؛

 
بين إضافيّين على مدرّ  5وغازات التبريد البديلة وتدريب  R-410A فنيًّا على المناولة اآلمنة لـ 60تدريب   )ب(

 ؛المناولة اآلمنة لغازات التبريد البديلة (الرصيد من الشريحة السابقة)
 

 ةدارسة الجيّ وتجھيزات الخدمة اإلضافيّة من أجل تسھيل الممورش عمل تدريبيّة وتأمين أدوات  4(ج) تنظيم 
  دوالر أميركي)؛ 35,828لخدمة قطاع التبريد وتكييف الھواء (اليونيدو) (

  
، وتبادل لتبريدا(د) تنظيم ورش عمل للفنيّبن، والمستوردين، والجھات المعنيّة األخرى حول الطلب على غازات 

دة الوعي ؛ وزياوأفضل مقاربة لتحقيق االمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال المعلومات حول التقنيّات الناشئة
الصديقة بديلة وبشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة ومنافع الغازات ال والوضوح

  مريكي)؛أدوالر  3,000للمناخ. (اليونيب) (
  

ونيب) ة (اليإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّ (ه) التنسيق ورصد األنشطة كلّھا الخاصة بخطة 
  دوالر أمريكي). 13,300(
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

  
  بونيّةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

  
  اإلطار القانوني

  
اير/كانون ين 1ي . أشار اليونيب إلى اعتماد مخصصات كوتا فرديّة للمستوردين القائمين دخلت حيز التنفيذ ف13

 20بنسبة  لى البھاماأن تخفّض ھذه المخصصات واردات المواد المستنفذة لألوزون الداخلة إ. يُتوقَّع 2017الثاني 
 3.47زون) إلى طنًّا من قدرات استنفاذ األو 4.33ل (في المئة على األقل مقارنة مع حدود بروتوكول مونتريا

نيّة وترفع تقريرھا . سترصد وحدة األوزون الوط2017طنًا متريًّا) في عام  63طنًّا من قدرات استنفاذ األوزون (
 بشأن تطبيق النظام الجديد لضمان فاعليته ومدى امتثاله.

  
ة في الحكوم أھداف تخفيض استھالكه حتى اليوم، تنظر. بينما سمح نظام الكوتا والتراخيص للبلد بتحقيق 14

لمواد ليشمل غازات التبريد ذات االستخدام األكثر شيوًعا، على غرار ا 2018تمديد النظام حتى عام 
 290-ربونالھيدروفلوروكربونيّة، واألمزجة القائمة على الھيدروفلوروكربون، والھيدروكربون (الھيدروك

ال وجود شأن ذلك أن يؤثّر على اعتماد غازات التبريد البديلة وتخفيض احتم أ). من600-والھيدروكربون
  واردات غير مشروعة.

  
. كما أشار اليونيب إلى أن الحكومة تنظر في فرض حظر على التجھيزات القائمة على 15

لرسوم على ا، وزيادة الرسوم على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتخفيض 22- فلوروكربونكلوروالھيدرو
ة جديدة، ي أنشطفواردات غازات التبريد البديلة من أجل دفع السوق المحلي نحو استخدامھا. كما تنظر الحكومة 

ف وء التصنيمن أجل تفادي سألجھزة، وبناء قدرات إضافيّة لدائرة الجمارك على اكفاءة الطاقة  توسيممثل 
  والفوارق بين البيانات.

  
  قطاع خدمة التبريد

  
لتقييم ورصد وإعادة تھيئة نظامي تكييف ھواء من خالل تكنولوجيا الھيدروكربون  التجريبي. تأّخر المشروع 16
على  R-22aبسبب عدم العثور على موّرد في المنطقة. وبالتالي، تّم تحديد الغاز  خدمات الصحة البيئيّة قسم في

أنّه غاز التبريد البديل للواردات من الواليات المتحدة األميركيّة. من جھتھا، أعربت األمانة عن قلقھا إزاء 
األمانة إنتباه اليونيب إلى ). لفتت ھامواصفاتلھا (مادة قائمة على الھيدروكربون  R-22aاالستخدام المقترح لغاز 

 R-22a، اعتبار استخدام 2017يناير/كانون الثاني  3أن وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة قّررت، بدًءا من 
وبعض غازات التبريد القابلة لالشتعال غير مقبولة لعمليّات إعادة التھيئة في المضّخات الحراريّة ونظم التكييف 

بالنسبة إلى غازات التبريد المسّمة والقابلة  2باإلضافة إلى قرار حول عمليّات إعادة التھيئةالھوائي الفدريّة، 
لالشتعال التي تّم تصميمھا أصالً للمواد غير القابلة لالشتعال. وتعقيبًا على النقاش، أشار اليونيب إلى أنّه نظًرا 

ظر في أفضل الخيارات المتوفّرة والنظر في ، يجب إجراء دراسة تن R-22aإلى قرار وكالة حماية البيئة حول 
  أي نشاط مرتبط بعمليّات إعادة التھيئة على أساس توصيات الدراسة.
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عم من ياب الدغالمقترح نظًرا إلى  واالستصالح. بينما لم يتّم تأسيس مركز االسترداد، وإعادة التدوير، 17
 فني 300ب تّم تدريواالسترداد تّم شراؤھا لمراكز التدريب أسطوانات وآليّات الجھات المعنيّة، شرح اليونيب أن 

الثانية  ي المرحلةفتدريب في مجال إدارة التبريد، بما في ذلك االسترداد وإعادة التدوير. وسيتّم تأمين المزيد من ال
قاية من لى الومن أجل التطّرق إلى االسترداد وإعادة التدوير. ومن شأن ھذه التدابير، إلى جانب التدريب ع

  .22-التسّرب وتخفيضه، أن يحّد من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  االستنتاج
  

قة لك المصادذما في ب. في ظّل التأخير في التنفيذ وتأثير ذلك على األنشطة، حقّقت الحكومة تقّدًما ملحوظًا، 18
 فضل الممارسات فييب الفنيّين على أحسبما كان ُمخطّطًا أصالً)؛ وجرى تدر 90فنيًّا (بدل  130على التدريب لـ

جمعيّة لمھني ومعھد البھاما الفني وامجال االسترداد وإعادة التدوير؛ وجرى توزيع األدوات والمعّدات إلى 
على غرار  ّورات،التي تُساھم كلّھا في تحقيق استدامة أنشطة التدريب. كما من شأن التط مھندسي خدمة التبريد
لّھا ن تساھم كألثالثة إصدار الكوتا، واألنشطة المخطّط لھا في الوقت الحاضر في الشريحة اتنفيذ تدابير جديدة في 

توكول جب بروفي جھود البلد من أجل تحقيق أھداف الحد من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بمو
  مونتريال.

  
  التوصية

  
 

لمرحلة انية من احة الثعلًما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشري. توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذيّة 19
ى موليّة علة الشاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في البھاما؛ كما توصي بالموافق

الشريحة  تنفيذ اماھالب من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في ىالشريحة الثالثة من المرحلة األول
  ، على مستويات التمويل الواردة في الجدول أدناه:2020-2018المقابلة للفترة 

 
  تمويل المشروع عنوان المشروع 

 (دوالر أمريكي)

  كلفة الدعم

(دوالر أمريكي)

 وكالة التنفيذ

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (أ)
 الثالثة)، الشريحة 1(المرحلة 

 اليونيب58,1757,563

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (ب)
 ، الشريحة الثالثة)1(المرحلة 

 اليونيدو35,8283,224

 
 
 
     
 

 
 

  


