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   والخمسونلثالثّااالجتمـــاع 
  2007 رين الثانيتش /نوفمبر 30-26مونتريال، 

  
 
 

   المالديف :مشروع مقترح
  
  

   :التالي مشروعال مقترح الصندوق بشان أمانةالوثيقة من تعليقات وتوصية من هذه تتألف 
  

 ة التدريجياإلزالة
 
    الكلوروفلوروكربون مركبات من التخلص التدريجيإدارةخطة  •

 )األولى الدفعة(
 اإلنمائي المتحدة األممبرنامج 
  المتحدة للبيئةاألممج وبرنام
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  المالديف

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

  لمشروعفرعية لن يواعن

 

  نفدة لألوزون  والتي جرى تناولها في المشروعأحدث البيانات المبلّغ عنها الستهالك المواد المست

  )2007 أيلول/رسبتمب ، بتاريخ 2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007 أيار/مايوبتاريخ ، 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء

 ير متاحغ )من قدرات استنفاد األوزونطن (للتمويل إستهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل 
  من قدرات استنفاد األوزون  واحدإجمالي اإلزالة  طن : دوالر أمريكي226.188إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 بيانات المشـروع
  0 0.69 0.69 0.69 2.3 حدود بروتوكول مونتريال
  0 0 0 0.69 2.3 حدود االستهالك السنوي

       اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية
 0.69 0 0 0 0.69  اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخراً

المرفق ألف
الكلوروفلور
 وكربون

من طن (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

        غير الممولةاإلزالة السنوية

       ته يتعين إزالاستهالك المواّد المستنفدة لألوزون الذيإجمالي 
        ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

 130,000   30,000 100,000  اليونيب :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 75,000   0 75,000  اليوئنديبــــي :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 
 205,000   30,000 175,000  إجمالي تمويل المشروع 

       )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 
 16,900   3,900 13,000  اليونيب :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 

 اليوئنديبــــي
 6,750 0   6,750 

 23,650   3,900 19,750  إجمالي تكاليف الدعم 
 228,650   33,900 194,750 )دوالر أمريكي(إجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األطراف

    )كجم/دوالر أمريكي(فعالية التكلفة النهائية للمشروع 

  معلّق :طلب التمويل 
 

 اليوئنديبي واليونيب)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 اليونيب  دعم سياسي، تنظيمي و مؤسسي) أ 
  اليونيب  توعيةال و ةبناء الطاقفي  بتدريب) ب
 اليوئنديبــــي  مساعدة فينة و برنامج تشجيعي للمستعملين النهائيين) ج
 اليونيب رصد ال  التنسيق و)ه

 الطاقة و المياه وزارة  البيئة،  :وكالة التنسيق الوطنية

المرفق ألف، المجموعة األولى 
 )الكلوروفلوروكربون(

1.1  

المواّد المستنفدة 
 لألوزون 

غازات الرغاوياإليروصوالت
 التبريد

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيباتخدمة التبريد

    1.1   الكلوروفلوروكربون
       

.معلّقة توصيات األمانة
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 وصف المشروع

 المنفذة، خطة إدارة القيادة بوصفه الوكالة نيابة عن حكومة المالديف، قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، .1
كما سيتم تنفيذ . نظر فيها اللجنة التنفيذية في جلستها الثالثة والخمسينت لة للكلوروفلوروكربون التدريجياإلزالة

ة التدريجيإدارة اإلزالة وتبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة . المشروع بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مساندة  دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف 000 130(دوالر أمريكي  000 205 مقّدمة كما هي صة بالمالديفالخا

دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف  000 75  دوالر أمريكي و900 16  البالغةلبرنامج األمم المتحدة للبيئة الوكالة
 اإلزالةويقترح المشروع ). مج األمم المتحدة اإلنمائيلصالح برنا دوالر أمريكي 750 6 البالغةالوكالة مساندة 
اإلزالة  المتثال األساسويبلغ خط . 2008كربون بحلول نهاية عام وكلوروفلورالمركبات ل ة الكاملةالتدريجي
  . األوزوناستنفاد  قدرات طن من 4.6 كربونوكلوروفلورالمركبات ل ةالتدريجي

 
  خلفية

 د، بتكلفة إجماليةيبرتالغازات دارة إل  المالديف اللجنة التنفيذية خطةأقرتالثامنة والثالثين، جلستها في  .2
برنامج األمم المتحدة مع  باالشتراك  المشروع زائد تكاليف الدعم، على أن ينفذأمريكيوالر  د000 200 مقدارها

 من ضباط الجمارك 122 تدريب ما مجموعه األنشطة عنوأسفر تنفيذ هذه . اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
غازات خطة إدارة كما وفرت .  مدربا22 مع اً فني43 ، كما شملت تم تدريبهم كمدربين22  وكان منهمواإلنقاذ،
برنامج  وال يزال .تحفيز للمستخدم النهائيبرنامج توعيه وأطلقت و ،غازات التبريدمن معرفات زاً ا جه13 التبريد

  . النهائي مستمراًالمستخدم

   دمة التبريدقطاع خ
 
خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بما المالديف بشكل كبير في  في 12 -كربونولوروفلورالك يستخدم .3
 كامل  توفيرمستورد واحد في البلدويتولى  . المستخدم في مكيفات هواء السياراتكربونولوروفلورالك  ذلكفي

  .كربونولوروفلورالك  منالواردات

 وباإلضافة إلى .، مالي منها في العاصمة20خدمة معدات التبريد، تقدم بالد  مؤسسة في ال28وهناك  .4
المعدات أن ، أو  تملك إما فرق خدمة خاصة بهاالمنتجعات الخاصةمنفصلة من  جزيرة 89هناك حوالي فهؤالء، 

 ي تستخدم التفي البلدالمبردات يقدر عدد و. على الجزيرة الرئيسيةتتواجد  تتلقى الخدمات من مؤسسات فيها
 وهناك . على أساس سنويتتم خدمتهاوحدة 2000 ، مع حوالي  وحدة000 15  بحواليكربونولوروفلورالك

يتم  500 2من اصل مكيفة  سيارة 250تجارية وصناعية، و وحدة تبريد 300 10  وحدة من اصل 550حوالي 
     .في السنةخدمتها 

 التقنية هندسةال  معظم تدريبهم في كلية، يتلقونات في قطاع الخدمونعملي من فنيي التبريد 500وهناك  .5
 تلقوا التدريب في إطار خطة إدارة نفنييهؤالء النحو عشرة في المائة من .  أو في الهند وسريالنكافي المالديف

قد تم اختيار مدربين من كبار العاملين في فوكجزء من برنامج التدريب على الممارسات الجيدة، . غازات التبريد
واضح يتمثل في ضمان االستدامة في هدف كبيرة فضال عن مدربين من كلية الهندسة مع الالخدمة ات ورش

 ، أماغرام الواحد  للكيلو أمريكي دوالر5.66 12- كربونولوروفلورالك متوسط سعر  ويبلغ.البرنامج التدريبي
  . أمريكي دوالر 10.87فيبلغ  134 -من المواد الهيدروفلوروكربونية غرام ال كيلوسعر
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  : ة التدريجياإلزالة خطة برنامج نشطه المقترحة في ألا
 
   : التاليةفرعيةالمشاريع ال  علىة التدريجيلإلزالةيشتمل مشروع المالديف  .6

   والمؤسسي؛  والتنظيميالسياسي الدعم ) أ(

  التدريب وبناء القدرات وزيادة الوعي؛  ) ب(

  ؛ و مستخدم النهائي للالمساعدة التقنية وبرنامج الحوافز )ج(

  التنسيق والرصد  ) د(

 

 1 بحلول كربونولوروفلورالك  من مركباتة الكاملة التدريجياإلزالة المالديف إنجازحكومة وتنوي  .7
    .ة التدريجياإلزالة مقترح مع 2008خطة عمل تفصيلية لعام مت وقد قد. 2010كانون الثاني /يناير

 
  تعليقات األمانة والتوصية 

 
  تعليقات

 
 الخاصة بالمالديفقرارات عدم االمتثال 

 
عدم االمتثال ب الصلة التالية ذاتلقرارات ابروتوكول مونتريال  الموقعة على قد اتخذت األطرافل .8

 :والخاصة بالمالديف

ه خالل فترة الرقابة من أن) XIV/26 المقرر( األطراف ت هذهفي الجلسة الرابعة عشرة، الحظ ) أ(
التزاماتها  فشلت المالديف في الوفاء ب لفترة الرقابة،2001 حزيران/هيوني  إلى2000تموز /هيولي

 تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل  المالديف أنمن البروتوكول، وطلبت إلى  ألف2بموجب المادة 
  و ذات معايير محددة بأطر زمنيه لضمان العودة الفورية إلى االمتثال؛

 خطتها  المالديفتقديم) XV/37 المقرر( األطراف ت هذهفي الجلسة الخامسة عشرة، الحظو ) ب(
  طن إلى صفركربونولوروفلورالك تخفيض استهالك مركبات) أ( :ـب من خاللها  تلتزمللعمل
 قدراتمن  طن   2.3 وإلى ؛ 2005 و 2004 و 2003  عامفي األوزوناستنفاد  قدراتمن 

؛ 2007 في عام األوزوناستنفاد  قدراتمن  طن 0.69إلى و؛ 2006 في عام األوزوناستنفاد 
 ة التدريجياإلزالة، مع استكمال 2009 و 2008 في األوزوناستنفاد  قدرات  منطنإلى صفر 

، باستثناء 2010 كانون الثاني/يناير 1 بحلول كربونولوروفلورالكمن استهالك مركبات 
 النظام الحالي تقوم برصدأن ) ب( األطراف؛هذه االستخدامات األساسية التي قد ترخص بها 

في  طرحتالتي  لمنح تراخيص الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك الحصص،
الواردات من المعدات التي تستخدم المواد  ،2004أن تحظر، بحلول عام ) ج( ؛ 2002عام 

  .المستنفدة لألوزون

 7بموجب المادة  المالديف  حكومةك بذلأبلغت كما ،2006 لعام كربونولوروفلورالك  استهالك مركباتبلغ .9
مسموحاً به لهذا ما كان م في المائة 50، وهو اقل األوزوناستنفاد  من قدرات طن 1.1من بروتوكول مونتريال 

 مقيدةاآلن أصبحت   المالديفجميع الواردات من المواد المستنفدة لألوزون القادمة إلى.  بموجب خطة عملهاالبلد
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حظرا على التجهيزات التي  المالديف ، فرضت2004كانون الثاني / واعتبارا من يناير، قوينظام ترخيصلنتيجة 
  .أعاله) ب (9لفقرة وفقاً ل، كربونولوروفلورالك  مركبات استخدامتقوم على

  ق التنفيذ مستوى التمويل وطر
 

  :، الحظت األمانة العامة أنة التدريجياإلزالةخطة وخالل استعراض  .10

 من خمسين في ألكثر كربونولوروفلورالك  الحد من استخدام مركباتبالفعلاستطاعت المالديف   )أ (
من قدرات استنفاد  طن 2.3أي من  (2006المائة من مستوى االستهالك المسموح به للعام 

  حدثتومن المفترض أن هذه التخفيضات). من قدرات استنفاد األوزون طن 1.1 إلى األوزون
  أنظمة استخدام، وبخاصةغازات التبريدإطار خطة إدارة  المضطلع بها في األنشطةمن خالل 

  ؛ 2002 بصرامة في البالد منذ عام  تطبيقهاالمواد المستنفدة لألوزون التي تم

بين  في البالد موزع بالتساوي من قدرات استنفاد األوزونفي حين أن استهالك مركبات و   )ب (
، هناك معدات يد الهواء المتحركةخدمة أجهزة تبرالصناعي وقطاع /القطاع المنزلي والتجاري

 ؛ )وحدة 2000 ( سنويةتبريد منزلي أكثر تتطلب خدمة 

 المواد المستنفدة لألوزون يتطلب بخصوص مطبق بالكامل البالد اآلن إطار تنظيمي يوجد في   )ج (
 المستوردين  متشدد منيتطلب نظام إبالغكما ، استيراد إلزاميةتراخيص ضرورة الحصول على 

 المعدات التي تحتوي  اللوائح تحظر استيرادهذهو.  عن المواد المستنفدة لألوزونوالمستخدمين
 واستيراد السيارات ،2004 كانون الثاني/يناير اعتبارا من كربونولوروفلورالكعلى مركبات 
  خمس سنوات؛  عنالتي يزيد عمرها

هذا فإن  ، ائيق برنامج حوافز للمستخدم النهتطّب غازات التبريد في حين أن خطة إدارة   )د (
هذا في للمشاركين المحتملين جرت مراجعة ، وعلى الرغم من انه قد سارياًما يزال البرنامج 
  بعد؛ يكتمل لم إال أن هذا البرنامجالبرنامج، 

 ن بتدريب فنييتالمنتجعات والفنادق قامب معدات التبريد المرتبطة  مؤسسات أن عددا كبيرا من  )ه (
تحتاج إلى ) 22أي  ( منتجع منفصلة جزيرة89 في المائة من 25 فقط  وهناك. خدمتهايتولون

 . هاالمساعدة في قطاع خدمات

مت من خالل وتدّع  تنفيذ القانونتعززت قدرة موظفي الجمارك وغيرهم من العاملين في مجال  )و (
 مبردات؛ للفات  معّر13التدريب ومع توفير 

في الممارسات الجيدة على يب المدربين بتدر) التقنيةهندسة الكلية ( قام معهد التدريب الرئيسي   )ز (
 و  ؛غازات التبريدخدمة التبريد كنتيجة لخطة إدارة 

   . أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعاتمساعدة تمويل لقطاعال تطلب المالديف    )ح (
 

ألمم المتحدة ناقشت األمانة العامة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج افقد استنادا إلى ما ذكر أعاله،  .11
المالديف، مع  في كربونولوروفلورالك  الحالية الستهالك مركبات بالمستوياتاإلنمائي المسائل الفنية ذات الصلة

ونظرت اللجنة أيضا .  الصغير حيث ثمة حاجة إلى مساعدةةقطاع المنتجعات الخاصالتركيز بشكل خاص على 
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  عن طريق تعزيز المعهدلتطبيق، وارسات الخدمة الجيدةلصالح كل من ممافي ضمان استمرارية برامج التدريب 
   . نتائج إنجازاتهعندما تتضح، فضال عن استمرار البرنامج الحافز التقني الحالي

 تقدم  مع برنامج األمم المتحدة للبيئة بعض القضايا التقنية التي لم تحل، وسوف تناقشاألمانةال تزال  .12
   .  قبل الجلسة الثالثة والخمسينالمناقشات على نتائج هذه إلى اللجنة التنفيذية بناًءالتوصيات 

  التوصية
  

  معلقة  .13


