
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتووكول مونتريال
 قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 بربادوسمقترح مشروع: 

  
  :تاليمانة بشأن مقترح المشروع الاأل ةتعليقات وتوصي من هذه الوثيقة تتألف

  
  اإلزالة

  
الشريحة  ،األولىالمرحلة ( يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة خطة إدارة   •

   )الثالثة
  

  نديبيئويو يونيب
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بربادوس

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة(أوال) عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد 
 )األولى(المرحلة لهيدروكلوروفلوروكربونية ا

2020بحلول  في المائة 35 التاسع والستون  نديبيئيو، (الرئيسة) يونيب  

  
(المرفق جيم المجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  األولى)
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 1.37  2018السنة: 

  
 2018السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

استهالك مجموع 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
- هيدروكلوروفلوروكربون

ب142
         0.0 

22 -هيدروكلوروفلوروكربون      1.37    1.37 

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(رابعا) بيانات االستهالك (

 3.69 :ةالمستدام اتالتخفيضجمالي إلبداية النقطة  3.69 : 2010 - 2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل 

 1.29  :بالفعل المعتمد

 

.402  :المتبقي  

  
  
  
  
  

 المجموع 2020 2019(خامسا) خطة األعمال

د نفاإزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من قدرات است يونيب
 األوزون)

0.190.13 0.32 

31 47640 460 التمويل (دوالر أمريكي)  100 79  

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

غير  2.40 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.69 3.69 حدود استهالك بروتوكول مونتريال
 متاح

(أطنان من قدرات الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 استنفاد األوزون)

غير  2.40 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.69 3.69
 متاح

الموافق التمويل 
  عليه

 (دوالر أمريكي

UNEP 192,000 28,000 0 42,000 0 48,000 0 0 74,000 تكاليف المشروع 

 24,960 3,640 0 5,460 0 6,240 0 0 9,620 تكاليف الدعم

UNDP 88,000 0 0 0 0 38,000 0 0 50,000 تكاليف المشروع 

 7,920 0 0 0 0 3,420 0 0 4,500 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليها اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 210,000 0 0 0 86,000 0 0 0 124,000 تكاليف المشروع

 23,780 0 0 0 9,660 0 0 0 14,120 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة عليها في هذا االجتماع 

 (دوالر أمريكي)

 42,000 0 42,000 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع

 5,460 0 5,460 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

   2018أن تكون قد قدمت في عام * من المفترض 
  

 الموافقة الشموليةتوصية األمانة
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  المشروعوصف 

 
من  الثالثةالشريحة  طلبا لتمويل، ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسةاليونيب ، قدمبربادوسنيابة عن حكومة  .1

تكاليف  ازائد دوالر أمريكي 42,000 غـبلبمخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  األولىالمرحلة 
 الثانيةويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة  1فقط. لليونيب دوالر أمريكي 5,460دعم الوكالة البالغة 

  .2020إلى عام  2019وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد من استنفاد األوزون طن من قدرات  1.37يبلغ عن استهالك  بربادوسأبلغت حكومة   .2
المواد  في المائة أقل من خط أساس 63يمثل نسبة حوالى  2018 في عامالهيدروكلوروفلوروكربونية 

في الفترة نية المواد الهيدروكلوروفلوروكربواستهالك  1ويرد في الجدول  .لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018. 

  )2018-2014لفترة ل 7(بيانات المادة   بربادوسفي  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد : استهالك 1الجدول 

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 هيدروكلوروفلوروكربون
      أطنان مترية

 22-هيدروكلوروفلوروكربون

 
29.60 26.09 40.66 

33.91 24.92 
64.68 

 2.06 0.00 0.64 0.17 0.76 0.19ب 142 -هيدروكلوروفلوروكربون
 66.74 24.92 34.55 40.83 26.85 29.79 المجموع (طن مترى)

       أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 3.56 1.37 1.87 2.24 1.43 1.63 22-هيدروكلوروفلوروكربون
 0.13 0.00 0.04 0.01 0.05 0.01ب 142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 3.69 1.37 1.91 2.25 1.48 1.64 األوزون)أطنان من قدرات استنفاد ( المجموع

  
 نتيجة لنمو قطاع االنشاءات. 2016طوال السنوات الخمس الماضية في ما عدا عام  ستهالكالا انخفض  .3

 ؛ربونفلوروكالهيدروكلوروويرجع االنخفاض الشامل إلى انتقال السوق إلى معدات تبريد وتكييف هواء خالية من 
اد الموصد بما في ذلك تدابير ناظمة للرقابة ور المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تنفيذ 

أدت إلى  التى ، والتدريب وأنشطة بناء القدرات األخرى بشأن ممارسات الخدمة الجيدةالهيدروكلوروفلوروكربونية
في  روكربونيةروفلوالهيدروكلو لموادالبدائل الرئيسة لتمثل خفض تسرب سوائل التبريد وتيسير عملية اعتماد بدائل. و

(مثل،  الهيدروفلوروكربونأ) ومخلوطات من 134-السوق المواد الهيدروفلوروكربونية (مثل، الهيدروفلوروكربون
R-410A  وR-407C لى ع)؛ ومع ذلك، ال يعرف توافر أجهزة تكييف هواء قائمةR-290.  

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

رير تنفيذ تق بناء على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع عن بيانات استهالك بربادوسأبلغت حكومة   4
  ونتريال.ممن بروتوكول  7أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة  2018البرنامج القطرى لعام 

  يةلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفمن  الثانيةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

   اإلطار القانوني

                                                 
  .األمانةإلى  في بربادوس البيئة وتطوير الطبيعةوزارة من  2019 أكتوبر/تشرين األول 7حسب الرسالة المؤرخة في    1
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الذي أنشأ  2010و(تعديل) قانون الجمارك لعام  2009وافقت حكومة بربادوس على قانون الجمارك لعام   5
المواد نظاما للترخبص والحصص الستيراد/تصدير جميع المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك 

ويتوقع  لهواءالهيدروكلوروفلوروكربونية. ويجرى وضع معايير لوضع البطاقات والسالمة لقطاع التبريد وتكييف ا
ويجرى العالقة.  ؛ وسيجرى إنفاذها بعد المشاورات الوطنية ذات2020ديسمبر/كانون األول  31االنتهاء منها بحلول 

 ون وتنفيذوروكربالهيدروكلوروفلريد وتكييف الهواء القائمة على استعراض سياسات تتعلق بحظر استيراد معدات التب
ير ئمة على غات قااصدار الشهادات للتقنيين وتنظيم شراء سوائل التبريد من قبل تقنيين مؤهلين فقط والترويج لمعد

  نى.الهيدروكلوروفلوروكربون من خالل حوافز ضريبية وتصميم أجهزة تبريد وتكييف هواء جيدة في المبا

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  6

تعيين حصص الواردات السنوية الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالخطار عنها   (أ)
بدائل ونشر معلومات عن الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ؛2019و 2018لعامى 

بيئية ات الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوردين؛ تحديد معايير السالمة والمتطلب
 ماد بدائلالعت لسوائل التبريد ومعدات التبريد وتكييف الهواء؛ استعراض القواعد والحوافز للترويج

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛خالية من 

تقنى تبريد وتكييف هواء بشأن مسائل تتعلق بتنفيذ بروتوكول  63ست دورات تدريبية لعدد   (ب)
شتعال لة لالالخواص التقنية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسوائل التبريد القاب ؛مونتريال

هذه؛  تبريددات الخدمة باستخدام سوائل الوالسامة وذات الضغط العالى والممارسات الجيدة في مع
لتدريب اعاهد إنتاج وتوزيع أدلة ممارسات الخدمة الجيدة للخدمة واالنتهاء من المنهج الدراسي لم

  الثالثية؛ تدريب ستة تقنيين عند المستوى الرابع لمحكمى التأهيل المهنى الكاريبي؛

داد سوائل التبريد وإعادة تدويرها وإعادة شراء وتسليم معدات لدعم تدريب التقنيين في استر  (ج)
السترداد آالت اوأجهزة تحليل سوائل التبريد استخدامها والخدمة باستخدام سوائل تبريد بديلة (مثل، 

قاييس شحن ومحددات القياس موأجهزة كشف تسرب سوائل التبريد واسطوانات االسترداد و
  ؛وأدوات يدوية)

برامج وعى وزيادة الوعى البيئي من خالل الصحف المحلية واإلعالنات في اإلذاعة بشأن إزالة   (د)
، نيةروكربوخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلووأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لموادامشارك بشأن تكنولوجيات بديلة خالية من  100وأربع حلقات دراسية تقنية لعدد حوالى 
  واعتمادها. الهيدروكلوروفلوروكربونية

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  
، االشراف على إدارة وزارة البيئة وتطوير الطبيعة، التى أنشأتها الوحدة الوطنية لألوزون توفر  7

نسق ملوحدة ويساعد ا .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المشروعات وتنسيق األنشطة بمقتضي
مل ت. وتشالمختارين للمساعدة في االشراف على المشروعاالمشروعات وأعضاء لجنة التوجيه الوطنية لألوزون 

اء؛ القتضأو سنويا حسب ا/األنشطة توظيف استشاريين ورصد أعمالهم؛ إعداد تقارير شهرية وكل ثالثة أشهر و
نظرا الحلول. ووحديات الفريق لتتبع التقدم في التنفيذ ومناقشة الت اتعقد اجتماعإعداد التقارير المرحلية للشرائح؛ 

  لوحدة.ا وتصنيف مصروفاتلعدم وجود وحدة إدارة المشروع، ال توجد ميزانية تفصيلية 
  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/41 
 
 

5 
 

  

  مستوى صرف األموال

دوالر  210 000مـن مبلـغ  دوالرا أمريكيـا  171 782م صرف مبلـغ ـ، ت2019 أكتوبر/تشرين األولحتى   8
كما يبين  )نديبيئلليوي كيدوالر أمر 88 000و  لليونيب يدوالر أمريك 83 782( موافق عليه حتى اآلن أمريكي
  .2020 عامفي دوالر أمريكي  38 218وسوف يصرف الرصيد البالغ  .2الجدول 

بربادوس ل وكربونيةالهيدروكلوروفلورخطة إدارة إزالة المواد . التقرير المالى عن المرحلة األولى من 2الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 المجموع الموافق عليهالشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
الموافق 

عليها
 المنصرف الموافق عليه المنصرفة الموافق عليها المنصرفة

 83,782 122,000 23,782 48,000 60,000 74,000 يونيب
 88,000 88,000 38,000 38,000 50,000 50,000 يونديبي

 171,782 210,000 61,782 86,000 110,000 124,000 المجموع
 82 72 89 النسبة المئوية من الصرف

  

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2020يناير/كانون الثانى تنفيذ األنشطة التالية بين  سيجرى  9

          )؛دوالر أمريكي 5 000( (يونيب) وضع معايير لوضع البطاقات لقطاع التبريد وتكييف الهواء  (أ)

لمواد المستنفدة لألوزون لتعرف على الجمارك ال وسماسرةلموظفى الجمارك تدريب  اتنفيذ حلقت  (ب)
مسار س 15موظف جمارك و 30التبريد مستهدفة وسوائل التبريد والمنتجات القائمة على سوائل 

  )؛دوالر أمريكي 5 000( جمارك (يونيب)

إصدار الشهادات والترخيص لتقنيي التبريد وتكييف الهواء: تنظيم اجتماعات و/أو حلقات تدارس   (ج)
أهيل ت التلوكاالت وروابط الخدمة للبدء في المشاركة في التأهيل المهنى الوطنى وإصدار شهادا

   ونيب)هنى الوطنى؛ عقد اجتماعات مع المستوردين لمناقشة سوائل تبريد جديدة وبديلة (يالم
  )؛دوالر أمريكي 15 000(

خطة إدارة إزالة المواد  تطوير مواد تعليمية وتثقيفية عامة وتوزيعها لدعم تنفيذ الشريحة الثالثة من  (د)
 ونوروكربالهيدروفلو الهيدروكلوروفلوروكربونواالنتقال إلى بدائل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛دوالر أمريكي) 12 000((يونيب) 

خطة إدارة تنفيذ المشروعات ورصدها: مواصلة رصد وتقييم واإلبالغ عن األنشطة المتعلقة ب  (هـ)
نشطة يذ األلضمان تنف الوحدة الوطنية لألوزونمن خالل  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .دوالر أمريكي) 5 000(بيسر وفاعلية (يونيب) 
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  ـهاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

 الهيدروكلوروفلوروكربون تقرير عن استهالك

طلب الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  معفي االجتماع الثمانين، أوصي تقرير التحقق المقدم   10
بتوفيرقدرات بناء اضافية لموظفي الجمارك لمنع االختالفات في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

وفي ذلك االجتماع، أبلغ اليونيب أن نظام الترخيص والحصص سيجرى دعمه من خالل  2البيانات في المستقبل.
وإذ تالحظ أن الدورات  3قة البيانات.التعاون مع إدارة الجمارك وإدارة التجارة وشؤون المستهلكين وذلك لتحسين د

التدريبية لموظفى الجمارك المخطط لها بمقتضي الشريحة الثانية لم تنفذ، طلبت األمانة معلومات اضافية تتعلق 
منذ الشريحة الثانية. وأبلغ اليونيب أن تدريب رجال الجمارك لم يكن من الممكن  التنفيذبالخطوات المضطلع بها لدعم 

لموظفى الجمارك بترك مواقعهم للتدريب؛ االضطالع به خالل الشريحة الثانية نتيجة للتحديات المرتبطة بالسماح 
قد دورات التدريب في عام المسألة مع إدارة الجمارك والضرائب وسوف تع الوحدة الوطنية لألوزونومع ذلك، تتولى 

؛ وأبلغ اليونيب أيضا أن أنشطة التدريب وبناء القدرات سيجرى تنفيذها خالل تنفيذ الشريحة الثالثة؛ وسيتواصل 2020
شفرات النظام المنسق لعام  لليشم 2019تنفيذ النظام العالمى المشغل أتوماتيا لبيانات الجمارك في سبتمبر/أيلول 

من قبل إدارة التجارة ودعم اإلبالغ عن البيانات.  الهيدروكلوروفلوروكربونات واردات والتحقق من بيان 2017
  ونظم اإلبالغ. الهيدروكلوروفلوروكربونوبهذا، سيتمكن البلد من تقوية رصد 

  ونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربمن  الثانيةتقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانونى

 2.57عند  2019لعام  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصصا للواردات من  بربادوسحكومة  أصدرت  11
   أهداف بروتوكول مونتريال.طن من قدرات استنفاد األوزون وهى أقل من 

انخفاضا  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطلبت األمانة توضيحا بشأن سبب انخفاض الواردات الفعلية من   12
 2018لعام  22- الهيدروكلوروفلوروكربونكبيرا عن الحصص السنوية الصادرة لتلك السنة (فمثال، كانت الحصة من 

 1.37( طن مترى 24.92) وكانت الواردات الفعلية هى طن من قدرات استنفاد األوزون 2.75طن مترى ( 50.06
بمدة  حصصهم تبلغ المستوردين عن وحدة الوطنية لألوزونال). واوضح اليونيب أن طن من قدرات استنفاد األوزون

اد خطة إدارة إزالة الموسنتين قبل السنة التقويمية المحددة، وتصدر الحصص على أساس أهداف اتفاق 
("الحصة الوطنية") لتلك السنة.  22-الهيدروكلوروفلوروكربونوتقييم الطلب على  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لطوارئ افي المائة توضع جانبا لحاالت  10المائة من الحصة الوطنية هذه للمستوردين و في 90وتخصص نسبة 
رب من نية تقتليونيب العمل مع البلد الصدار حصص وطل من الممكنو/أو الواردات العابرة. واقترحت األمانة أن 

 .22- وفلوروكربونالهيدروكلورتجنب تجاوز الطلب على ل 22- الهيدروكلوروفلوروكربونالطلب الفعلى من 

 قطاع خدمة التبريد

 R-290أوضح اليونيب عدم وجود إبالغ عن توافر بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة مثل  13
سوائل ذات  الهيدروكلوروفلوروكربونفي البلد ولم يبلغ عن إعادة تهيئة معدات قائمة على  32-وهيدروفلوروكربون
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. وفي ما يتعلق بأنشطة إعادة التهيئة في استخدامات تكييف الهواء من تبريد قابلة لالشتعال
، أبلغ اليونيب أن حكومة بربادوس على وعى كامل بمقررات اللجنة R-290إلى  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 قابلة لالشتعالالتبريد اللسوائل وبينما تشمل برامج التدريب االستخدام اآلمن  4التنفيذية ذات العالقة بإعادة التهيئة.
عند خدمة المعدات، فهى ال تشجع  لسوائل التبريد القابلة لالشتعالوتشمل عملية اصدار الشهادات االستخدام اآلمن 

  ذات بدائل قابلة لالشتعال. الهيدروكلوروفلوروكربونإعادة تهيئة المعدات القائمة على 

  

  االستنتاج

بالرغم من التقديم المتأخر للشريحة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد يتواصل تنفيذ   14
في المائة أقل  58.7ويبلغ االستهالك الحالى نسبة الثالثة. وأصبح نظام الترخيص والحصص في البلد قيد التشغيل؛ 

انات . وسيتواصل تدريب موظفى الجمارك لضمان أن قدرة االنفاذ وعمليات اإلبالغ عن البي2018من أهداف عام 
يجرى تقويتها. وستتواصل تنفيذ برامج التدريب على الممارسات الجيدة واالستخدام اآلمن لسوائل التبريد البديلة 

 Samuel Jackmanللتقنيين. وتضمن أنشطة التدريب بالتعاون الوثيق مع رابطة التبريد وتكييف الهواء (يمنح 
Prescod Institute of Technology تبريد وتكييف الهواء ويقوم بخدمة مركز تقييم للتأهيلدبلوما في خدمة ال 

حلقات تدريبية)  وزارة البيئة وتطوير الطبيعةومجلس التدريب المهنى لبربادوس وتستضيف  المهنى الكاريبي
المتثال لاستمرار واستدامة برامج التدريب. وستمكن األنشطة المخططة للشريحة الثالثة البلد من تلبية التزاماته 

  في المائة. 72الشريحة الثانية  تضي البروتوكول. ووصلت نسبة صرف تمويلبمق

  التوصية

من  الثانيةأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق   15
لشاملة االموافقة وتوصي أيضا ب ؛لبربادوس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األولىالمرحلة 

وخطة  سلبربادو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األولىمن المرحلة  الثالثةعلى الشريحة 
  :عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه 2020-2019 تنفيذ الشريحة للفترة

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
أمريكي)

(دوالرتكاليف الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(أ)
)الثالثة، الشريحة األولى(المرحلة 

000 42460 5  يونيب 

  

---  

                                                 
   73/34و  72/17المقرران   4


