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  ع متعددة السنواتيرامش –ورقة تقييم المشروع 

  ربادوسب
  تدابير الرقابة  ي أقر فيه المشروعاإلجتماع الذ  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

لھيدروكلوروفلوروكربونية اإزالة المواد خطة 
  (المرحلة األولى)

مج برنا        برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  (رئيسية) األمم المتحدة للبيئة

  2020% بحلول عام 35  69

 

(المرفق جيم،  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  المجموعة األولى)

  من قدرات استنفاد األوزون)ن ناطباأل( 2,25  2016السنة: 

 

  2009 السنة:  )األوزون استنفادمن قدرات  باألطنان) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
القطاع

   الخدمة  التصنيع  

 0,0    0,0    -الھيدروكلوروفلوروكربون

 2,25    2,25      22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  األوزون) استنفادمن قدرات  باألطنان) بيانات االستھالك (رابعا(

 3,69  للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة البداية  3,69  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  األوزون) استنفادمن قدرات  باألطناناالستھالك المؤھل للتمويل (

 2,40  المتبقي: 1,29  :قررمال

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  ) خطة األعمالخامسا(

 باألطنانة لألوزون (مستنفدإزالة المواد ال  يونيبال
  األوزون) استنفادمن قدرات 

0,2 0,2  0,1 0,5 

 133340 31640  47460 54240  مريكي)األدوالر بالالتمويل (

 باألطنانة لألوزون (مستنفدإزالة المواد ال يبيدئناليو
  األوزون) استنفادمن قدرات 

0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

 41420 0 0 0 41420  مريكي)األدوالر بالالتمويل ( 
 

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

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

 ال ينطبق 2,40 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,69 3,69

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  )األوزون استنفادمن قدرات  باألطنان(

 ال ينطبق 2,40 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,69 3,69

مويل تال
 المتفق عليه

دوالر بال(
  )مريكياأل

تكاليف   يبيندئاليو
  المشروع

50000 0 0 38000 0 0 0 0 88000 

تكاليف 
  الدعم

4500 0 0 3420 0 0 0 0 7920 

تكاليف  يونيبال
  المشروع

74000 0 0 48000 0 42000 0 28000 192000 

تكاليف 
  الدعم

9620 0 0 6240 0 5460 0 3640 24960 

التمويل الذي أقرته اللجنة 
دوالر بال( التنفيذية

 مريكي)األ

تكاليف 
  المشروع

124000  0  0  0  86000  0  0  0  210000  

تكاليف 
  الدعم

14120  0  0  0  9660  0  0  0  23780  

إجمالي التمويل المطلوب 
 إقراره في ھذا اإلجتماع

 مريكي)األدوالر بال(

تكاليف 
  المشروع

        86000        86000  

 تكاليف
  الدعم

        9660        9660  

 .2016* كان من المفترض تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية في عام 

  ةيلوللموافقة الشم  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
  

ه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى وصفب، (اليونيب) ربادوس، يقدم برنامج األمم المتحدة للبيئةبالنيابة عن حكومة ب  .1
ً الثمانين طلباإلجتماع  بمبلغ  يةالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة ل ا
ً أمريكي اً دوالر 95,660 ً أمريكي اً دوالر 6,240د أمريكي زائ دوالر 48,000 منهيخصص  ا  38,000و يونيبللتكاليف الدعم ل ا

ً أمريكي اً دوالر 3,420دوالر أمريكي زائد  طلب ھذا ال يشتمل و. 1)وئنديبييلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (الدعم اللتكاليف  ا
وخطة تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مرحلي يتناول تنفيذ الشريحة األولى وتقرير التحقق من استھالك على تقرير

  .2018و 2017في عامي الشريحة 
  

  يةالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالالتقرير عن استھالك 
  

  ةنيالھيدروكلوروفلوروكربو وادمالاستھالك 
  
 يةالھيدروكلوروفلوروكربوناد ومالمن  األوزون دطن من قدرات استنفا 2,25ربادوس عن استھالك بلغت حكومة بأ .2

الحد % مقارنة مع 32% مقارنة مع خط األساس لإلمتثال و39بنسبة  واد. مّما يمثّل تراجعاً في استھالك ھذه الم2016في عام 
 وادمالاستھالك  1مع اللجنة التنفيذية. ويرد في الجدول المبرم لھذا العام بموجب اإلتفاق  األقصى لالستھالك المسموح به

  .2016 – 2012في أثناء الفترة  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

  *)7المادة ب عمالً البيانات المقّدمة  2016 – 2012ربادوس (في ب يةالھيدروكلوروفلوروكربون ادومالاستھالك  1الجدول 
  خط األساس  2016  2015  2014  2013  2012  الھيدروفلوروكربون

              المترية باألطنان
  64,68  40,66  18,44  22,29  41,26  44,84  22-الھيدروفلوروكربون
  2,06  0,17  0,71  0,10  0,39  3,02  ب142-الھيدروفلوروكربون
  0,00  0.00  0,00  0,00  0,04 0,0  124-الھيدروفلوروكربون

  66,74  40,83  19,15  22,39  41,69  47,86  )المترية باألطنانإجمالي (
              األوزون استنفادمن قدرات  باألطنان

  3,56  2,24  1,01  1,23  2,27  2,47  22-الھيدروفلوروكربون
  0,13  0,01  0,05  0,01  0,03  0,20  ب142-الھيدروفلوروكربون
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124-الھيدروفلوروكربون

 استنفادمن قدرات  باألطنانإجمالي (
  )األوزون

2,66  2,30  1,23  1,06  2,25  3,69  

  تقرير التحقق. مضمونفي ضوء  7عمالً بالمادة  2015إلى  2013ربادوس طلباً إلى أمانة األوزون حتى تقوم بمراجعة البيانات المبلّغ عنھا للفترة من وّجھت حكومة ب *
  
. ويعزى ھذا االتجاه العام لتنفيذ خطة إدارة 2013 سنةمنذ  بالتناقص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك أخذ  .3

تلك  شھد استھالك ،2016في عام و، ال سيما إنفاذ نظام إصدار التراخيص والحصص. يةالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالإزالة 
السوق في  ضطرابإ طفيف في االستھالكال تقلبالومرّد بسبب نمو قطاع البناء.  2015زيادة ملحوظة مقارنة مع عام المواد 

المواد  وثمن حصص االستيرادالتي تأثرت جراء تدابير ضبط ناجم عن العالقة القائمة بين العرض والطلب 
  ا.فيھ اتوفرھسواق الدولية واأل في الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

  
في التقرير عن تنفيذ البرنامج ربادوس التي أوردتھا حكومة ب الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  بيانات استھالك إّن   .4

  .7تتماشى مع البيانات المبلّغ عنھا عمالً بالمادة  2016لعام القطري 
 

  تقرير التحقق
  
من قدرات طن  0,42و 0,41و 0,59بقدر  يفوق 2015و 2014و 2013بيّنت عملية التحقق أّن االستھالك في عام و  .5

وفي التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري على النحو الوارد في  7عمالً بالمادة  ا تّم اإلبالغ عنهعلى التوالي م األوزون استنفاد
. وقد طلبت سھواً  . ويعزى اإلختالف إلى إسقاط بعض بيانات االستيراد من وزارة التجارة وشؤون المستھلكين2الجدول 

                                                 
  .2017سبتمبر/أيلول  19بموجب كتاب وجھته وزارة البئية ومجاري المياه لبربادوس إلى األمانة والمؤرخ   1
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ً إلى أمانة األوزون أن تصّحح البيانات المبلّغ عنھا عمالً حكومة ب . 2015و 2014و 2013للسنوات  7بالمادة ربادوس رسميا
  وفي بيانات البرنامج القطري. 7فقد تّم اإلبالغ عنه عمالً بالمادة  2016أّما االستھالك المحقق منه لعام 

  
  )2016 – 2012( بربادوسالمحقق منه في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 2الجدول 

  خط األساس  2016  2015  2014  2013  2012  الھيدروفلوروكربون
              المترية باألطنان

  64,68  40,66  26,09  29,60  52,11  44,84  22-الھيدروفلوروكربون
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03  0,00  124-الھيدروفلوروكربون
  2,06  0.17  0,76  0,19  0,40  3,02  ب142-الھيدروفلوروكربون

  66,73  40,83  26,85  29,79  52,54  47,86  )المترية باألطنانإجمالي (
              األوزون استنفادمن قدرات  باألطنان

  3,56  2,24  1,43  1,63  2,87  2,47  22-الھيدروفلوروكربون
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124-الھيدروفلوروكربون
  0,13  0,01  0,05  0,01  0,03  0,20  ب142-الھيدروفلوروكربون

 استنفادمن قدرات  باألطنانإجمالي (
  )األوزون

2,66  2,89  1,64  1,48  2,25  3,69  

  
ً للخلل في البيانات في المستقبل.   .6 كما وجاءت في تقرير التحقق توصية بمواصلة بناء قدرات موظفي الجمارك تفاديا

 وأنّھا يرھاوتصد ونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكرب خيص والحصص الستيراداالحكومة تنفّذ نظام الترالتحقق أّن بيّنت عملية 
  في بروتوكول مونتريال. نصوص عليھاوفت بالتزامھا باالمتثال ألھداف اإلزالة التدريجية الم

  
  يةلھيدروكلوروفلوروكربونا وادمالالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة 

  
  اإلطار القانوني

  
بغية وضع نظام  2010والمرسوم الجمركي (المعدل) لعام  2009المرسوم الجمركي لعام  بربادوسأصدرت حكومة   .7

تصديرھا. و يةربونلھيدروكلوروفلوروكا وادمالخيص والحصص الستيراد كّل المواد المستنفدة لطبقة األوزون بما فيھا اللتر
لمعّدات اتيراد تتّم صياغة سياسات لحظر اس ھي في صدد صياغة معايير التوسيم والسالمة لقطاع التبريد والتكييف. كماو

احترار  ات إمكانيةوالترويج للتكنولوجيا ذالمعتمدين الفنيين  وضع برنامجو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل المستھلكة
ن تصبح أالمتوقّع ن م. مراعية للبيئةفي المباني ال ةحميدتبريد وتكييف  ةنظمأبفضل الحوافز الضريبية وتصميم  ةمتدنيعالمي 

 من قانون جديد يسنّه البرلمان. اً ءھذه السياسات جز
  

  قطاع خدمة التبريد
  
  :في ما يلي األنشطة التي تّم تنفيذھا  .8
  

 يين؛يب الفنومعھد ساموئيل جاكسمان بريسكود بوليتكنك لتدرتوقيع على مذكرة تفاھم بين وزارة التجارة ال  .أ
 

تنفيذ كز وطني لمر باعتباره ھافقامرفع مستوى رلمعھد الفنيين وتركيبھا في الابتياع أدوات ومعّدات لتدريب و  .ب
 برنامجي المؤھالت المھنية الوطنية والمؤھالت المھنية في حوض الكاريبي؛

 
ً مدرب 12تدريب و  .ج  ھا؛مخداا واستالتبريد وإعادة تدويرھداد غازات على ممارسات التبريد الحميدة وعلى استر ا

 
ً مشارك 45ھا فنية التحق ب اسيةحلقة درتنظيم و   .د حلقة ماله أثناء الممارسات الخدمة الحميدة واستع؛ ووضع دليل ا

 ؛التكييفوتدريب الفنيين في قطاع التبريد التعليم ما بعد الثانوي ل؛ واستعراض مناھج معاھد الدراسية
 

د لمواأنشطة اإلزالة التدريجية لحتى تطّلع األطراف الفاعلة على عامة التوعية الوالتثقيف وتنظيم أنشطة   ھـ
  عبر وسائط اإلعالم وورش العمل واإلجتماعات. يةلھيدروكلوروفلوروكربونا
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  والرصد وحدة تنفيذ المشاريع
  
المواد  أنشطة خطة إدارة إزالةبتنسيق  مجاري المياهي أنشأتھا وزارة البيئة وقامت وحدة األوزون الوطنية الت  .9

  رصد تنفيذھا عن كثب.و الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  صرف األموالمستوى 
  

ه دوالر أمريكي أقّرته اللجنة التنفيذية (ومن 124,000من أصل مبلغ إجمالي قدره و 2017بحلول شھر سبتمبر/أيلول   .10
في  88,7( دوالر أمريكي 110,000دوالر أمريكي لليوئنديبي)، تّم صرف مبلغ  50,000 يونيبدوالر أمريكي لل 74,000

دوالر أمريكي،  14,000دوالر أمريكي لليوئنديبي). أّما الرصيد، أي  50,000و يونيبدوالر أمريكي لل 60,000المئة) (أي 
  .2018فسيصرف في النصف األول من عام 

  
  يةالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالخطة تنفيذ الشريحة الثانية لخطة إدارة إزالة 

  
  :2018ذ في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني يلي األنشطة التي ستنفّ في ما   .11

  
 ؛دوالر أمريكي) 10,000) (يونيبمواصلة وضع المبادرات في مجال السياسات (ال  .أ

 
ً موظف 20تنظيم أربع ورش عمل لتدريب و  .ب ً جمركي ا لتكييف في قطاع التبريد واالمعتمدة على السياسات  ا

 حة األولى)؛دوالر أمريكي ورصيد الشري 1,000) (يونيبالي ودور الجمارك (الواإللتزامات بموجب تعديل كيغ
 

ً فني 30تنظيم ثالث ورش عمل لتدريب و  .ج ا بديلة ال سيمعلى الممارسات الحميدة وعلى الخدمة بالتكنولوجيا ال ا
) R-507و R-404Aو أ134 لھيدروفلوروكربوناو R-407Cو R-410A( يةلھيدروفلوروكربونا وادمال

دوالر  17,000() يونيب(الالمعتمدين برنامج الفنيين  وضع) وR-600a( لھوبالتبريد ال واالستعمال اآلمن لغاز
 أمريكي)؛

 
ً لتدريب الفنيين على استرو  .د الخدمة  ا وعلىھا واستخدامھالتبريد وإعادة تدويرداد غازات توفير المعدات دعما

وآالت راشح مالالتسرب و أجھزة كشفومضّخات تفريغ و للتدريبمتنقّل (جھاز تبريد بديلة التبريد ال بغازات
 دوالر أمريكي)؛ 38,000واألدوات) (اليوئنديبي) ( داداالستر

 
  دوالر أمريكي)؛ 15,000) (يونيبفنية (ال حلقة دراسيةوالتوعية العامة و ة التثقيفوتنظيم أنشط  ھـ
  
  دوالر أمريكي). 5,000) (يونيبتنسيق المشروع وإدارته (الو  و.

  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

  خيص والحصصاونظام التر يةالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالالتقرير عن استھالك 
  

 بربادوسأن حكومة  يونيب، أبلغت اليةلھيدروكلوروفلوروكربونا وادمالفي ما يتعلّق بالخلل في بيانات استھالك   .12
يئة ھخيص والحصص عن طريق التعاون بين استراعي التوصيات المضمنة تقرير التحقق وتعمل على تعزيز نظام التر

  الجمارك ووزارة التجارة وشؤون المستھلك من أجل زيادة دقّة البيانات.
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  ةيالھيدروكلوروفلوروكربون وادمالاألولي من خطة إدارة إزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 
  

  اإلطار القانوني
  

وفقاً لتدابير  2017في عام  يةلھيدروكلوروفلوروكربونا وادمالالحصص الوطنية الستيراد  بربادوست حكومة لقد أقرّ   .13
  الراقبة المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال.

  
  قطاع خدمة التبريد

  
بسبب بطء عملية ابتياع  تنفيذھا تأخر إالّ أنّ  2016عام ة الثانية في الحظت األمانة أنّه كان من المخطط تنفيذ الشريح  .14

ّم تدريب دات وت، وصلت المعوإلى ھذا التاريخالمعدات األمر الذي أّدى إلى التأخر في تدريب الفنيين وموظفي الجمارك. 
 لى قدم وساقعتّم يا المدربين على تدريب الفنيين؛ سيواصل تدريب الفنيين وموظفي الجمارك عند تنفيذ الشريحة الثانية. كم

الحوافز سيم ومعايير التو خيص والحصص وتحديدانظام التر عيلفالخاصة بقطاع الخدمة بما فيھا ت تنفيذ األنشطة األخرى
حترار إمكانية ا ذاتن وة لطبقة األوزومستنفدواد المالضريبية للتشجيع على استيراد التكنولوجيا البديلة غير القائمة على ال

لفنيين برنامج ا دعم معاھد التدريب المھني وإنشاء . إنالمعتمدين لفنيينابرنامج وضع طاقة وموفرة للوالعالمي متدنية 
  يكفالن استدامة مبادرة تدريب الفنيين.سالمعتمدين 

  
  الخالصة

  
اخيص مستمر. إّن النظام الوطني للترالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة  .15

 مراجعك الاالستھاللتدابير الرقابة المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال ويساھم في اإلمتثال والحصص الذي أصبح عملياً 
 ع أّن تنفيذھو دون المستوى المحدد في اإلتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. وم 2016و 2015و 2014و 2013للسنوات 

ضالً عن ف ،لمدربينتدريب اإلى اليوم، ال سيما توفير المعدات واألدوات و تأخر إالّ أّن األنشطة التي تّمتالشريحة الثانية قد 
لى عاعد البلد جية وتسالثانية، تساھم في تعزيز قطاع الخدمة وتكفل استدامة اإلزالة التدرياألنشطة المخطط لھا في الشريحة 

ة األولى. وفي في المئة من التمويل المخصص للشريح 89الوفاء باإللتزامات المقطوعة بموجب البروتوكول. كما تّم صرف 
  مويل الشريحة الثانية.ضوء التقدم المحرز في الشريحة األولى توصي األمانة الموافقة على ت

  
  التوصية

  
األخذ علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من بتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية   .16

رحلة الم نملثانية الشريحة ية على الوالموافقة الشمب؛ وتوصي بربادوسلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة
 – 2017لفترة شرحية لوما يقابلھا من خطة تنفيذ ال بربادوسلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  األولى من خطة إدارة إزالة

  بمنح التمويل على النحو الوارد في الجدول أدناه: 2018
  

دوالر بالتمويل المشروع (  عنوان المشروع  
  مريكي)األ

دوالر بالتكاليف الدعم (
  مريكي)األ

الوكالة 
  المنفذة

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

  يونيبال  6240  000 ,48

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

  اليوئنديبي  3420  38,000

  
 
     
 


