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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

  األربعــــــون الحادي و اع ــــــجتماال
 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 

  
  
  
  

 ميبياان:  مشروعاتمقترحات
  

  : اقتراح المشروع التاليبشأن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها تتناول

  

   التدريجيةاإلزالة

  ألمانيا  تنفدة لألوزون الختامية للمادة المسالتدريجية إدارة اإلزالة خطة
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   تقييم المشروعورقة

  ناميبيا
 معامل من طن 20.0): 2002 (القطاع المادة المستنفدة لألوزون في إستعمال  اإلزالة التدريجية: القطاع

  إستنفاد األوزون

   متوافرةغير      : جدوى التكاليف في القطاع الفرعيعتبات

   المشروععنوان

  ختامية للمادة المستنفدة لألوزون إدارة اإلزالة التدريجية الخطة -

  المشروعبيانات  الختاميةالتدریجية إدارة اإلزالة خطة

 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون( المنشأة إستهالك

 )ألوزونبأطنان من معامل إستنفاد ا( المشروع وقع
 )باألشهر( المشروع مدة

 )بالدوالر األميرآي (المطلوب األساسي المبلغ
 ):بالدوالر األميرآي (النهائية المشروع تكلفة
 )أ (إضافية رأسمالية تكلفة      
 )ب( طوارْى تكلفة      
 )ج (اإلضافية التشغيل تكلفة      
 )ج+ب+أ (اإلجمالية المشروع تكاليف      
 (%) المحلية الملكية      
 (%) الصادرات عنصر      
 )بالدوالر األميرآي( األولى للشریحة المطلوب المبلغ
 .)آلغ/دوالر أميرآي( التكاليف جدوى
 النظيرة؟ تمويل الجهة تأآيد

 المنّسقة الوطنية الوآالة
 ّفذة المنالوآالة

 
 

18.5* 
60 
160,000 

 
 
 
252,500 

%100 
%0 

160,000 
 
 

  األوزون الوطنيةوحدة
 ألمانيا

   األمانةتوصيات
 )بالدوالر األميرآي( الموصى به المبلغ
 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون( المشروع وقع

 )آلغ/بالدوالر األميرآي( التكاليف جدوى
 )األميرآيبالدوالر ( مساندة الوآالة المنّفذة تكلفة

 

 اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكاليف
 )األميرآيبالدوالر (

 

  

 أطنان من معامل استنفاد 10.5 األولى الشريحةيبلغ وقع . نان من معامل استنفاد األوزون أط18.5 الوقع اإلجمالي للخطة يبلغ *

  .األوزون
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   المشروعوصف
  

   خدمة التبريدقطاع

  

 طن من 20.0 ناميبيا بما مجموعه في CFC، قدِّر إجمالي استهالك غاز التبريد 2002 عام .1

 CFC يبلغ خط أساس غاز التبريد .التبريد في خدمة معدات المستعمل األوزونمعامل استنفاد 

  . أطنان من معامل استنفاد األوزون21.9 ناميبيا في

  

.  الهواء المستهلك الوحيد األآبر للمادة المستنفدة لألوزون في ناميبياوتكييف قطاع التبريد يمّثل .2

 آلها المباعة في البلد مستوردة بشكل رئيسي من جنوب أفريقيا وأوروبا التبريدمعدات 

 وحدة 100,000( منزلي براد 200,000في البلد حوالى ). صة أجهزة التبريد التجاريوبخا(

ما زال .  الهواء المنزليتكييفوعدد أصغر بكثير من معدات ) CFC-12عاملة بغازات التبريد 

 زال مامع ذلك، . CFC التبريد غازالسوق يحتوي على آباسات وبرادات مستعملة قائمة على 

 سنة ألن 20-15يتخطى متوسط حياة البرادات المنزلية فترة . حدات متناقصاالطلب على هذه الو

 لدى شرآات العاملينتؤدي خدمة هذه الوحدات مجموعة من الفنيين . استبداله باهظ الثمن

 في القطاع شبه الرسمي أو الخاصالخدمة المحلية وعدد آبير من الفنيين الذين يعملون لحسابهم 

  .غير الرسمي

  

المسمكات، األسواق ( التجاري عموما في شرآات معالجة األغذية التبريدعدات  متستعمل .3

معظم المعدات عمرها بين ).  المستشفيات، القطاع العسكري وقطاع المناجمالفنادق،المرآزية، 

 ثمةآذلك . CFC التبريد بغازات منها 1,000 باردة تقريبا يعمل غرفة 5,000.  سنة15 و 10

وعدد ) 150,000من أصل مجموع  (CFCمة على غاز التبريد  عرض قائحجرة 50,000

 تبريد أجهزة 10، و ) وحدة تحظى بالخدمة في ناميبيا300( نسبيا من الشاحنات المبّردة آبير

 من مؤلفمن أصل عدد إجمالي للسكان  (مرآبة 18,750 و ،CFCقائمة على غاز التبريد 

  .CFC-12رك قائمة على  متحهواءمجهزة بوحدة جهاز تكييف ) وحدة 75,000
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 أحجام مختلفة من المشاغل، إنطالقا من الفني المنفرد وصوال إلى ورش من قطاع الخدمة يتألف .4

 إدارة خطةوقد أشار االستقصاء الذي جرى أثناء إعداد .  فنيين10 أآثر من منمنظمة مؤلفة 

 فني 500الخدمة و  شرآة منظمة من شرآات 100 وجود حوالى إلى  الختاميةالتدريجيةاإلزالة 

 المنزلي والتجاري جميع مشاغل الخدمة التبريدتقوم بأعمال صيانة معدات . من فنيي الخدمة

 سوى عدد صغير جدا من الفنيين الذين يصلحون التبريدولم يحضر الدروس الرسمية في . تقريبا

طى فيها  سوى عدد محدود من مراآز التدريب التي تعيتوافروال . ويخدمون معدات التبريد

  .دروس مستمرة في التبريد

  

 8.53 دوالر أميرآي إلى 6.39:  الواحد من غازات التبريد فهيللكيلوغرام األسعار الحالية أما .5

 دوالر أميرآي لغاز 8.82 أميرآي إلى دوالر 5.88 و ،CFC-12 التبريد لغازدوالر أميرآي 

-22آي لغاز التبريد دوالر أمير5.07 دوالر أميرآي إلى 2.57 و HFC-134aالتبريد 

HCFC.  

  

  الهالونات

  

 للهالونات في ناميبيا؛ واالستعماالت الوحيدة للهالونات متوافرة التدريجية أن تمت اإلزالة سبق .6

 هذافي . األساسية/مع ذلك، سوف تستمر الحاجة إلى التطبيقات الحساسة.  القائمةالتمديداتفي 

ة برنامجا لوضع مشروع إقليمي لبنوك الصدد، استهلت ناميبيا وبلدان أخرى في المنطق

  ). الهالوناتالختامية إدارة اإلزالة التدريجية خطةلذا ال تشمل ( برعاية حكومة ألمانيا الهالونات

  

   الميثيلبروميد

  

لم تفد . 2003مارس / آوبنهاغن لبروتوآول مونتريال في آذارتعديل ناميبيا على صادقت .7

 أطنان من 0.6(ن استهالك بروميد الميثيل في البلد  آميات صغيرة موجودالتقارير إال عن 

 خطةتتضمن . مستعملة بشكل رئيسي في البستنة وتجارة بقايا األسماك) األوزونمعامل استنفاد 

  .الميثيل الختامية تقديم المساعدة الفنية إلتمام اإلزالة التدريجية لبروميد التدريجيةإدارة اإلزالة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/49 
 
 

5 
 

  التشريع

  

 النهائية لألنظمة ونظام الترخيص بالتشاور مع الجهات المعنية الصيغة  وحدة األوزونوضعت .8

على األنظمةالتي ) 2003نوفمبر / تشرين الثاني5( وافق مجلس الوزراء وقد. في هذا الصدد

 لجميع مستوردي ومصدري المواد المستنفدة لألوزون والمعدات ترخيصنظام : ستتضمن

ن؛ ونظام حصص نسبية حرصا على تحقيق خفض في  لألوزوالمستنفدةالقائمة على المواد 

 إدارة اإلزالة خطة لألوزون، وفقا ألهداف اإلزالة التدريجية في المستنفدةواردات المادة 

 على المواد المستنفدة لألوزون؛ قائمة معدات وحظرا على الواردات من الختامية؛التدريجية 

  . واضحبختمويجب دمغ جميع قطع المواد المستنفدة لألوزون 

  

   المشاريع الموافق عليهاوضع

  

حكومة ناميبيا على تطبيق خطة إدارة ) التعاون الثنائي( ألمانيا حكومة، ساعدت 1998 العام منذ .9

وضع تشريع للمادة المستنفدة لألوزون؛ والتدريب على الممارسات الجيدة : تتضمنالتبريد التي 

 وإعادة CFCواسترداد غازات التبريد  التبريد؛ وتدريب المسؤولين في الجمارك؛ خدمةفي 

  .تدويرها

  

 في التبريد آجزء من النهج الجيدة تنظيم برنامج تدريب المدربين على الممارسات جرى .10

.  شرق أفريقيا وغرب أفريقياجنوب بلدان من بلدا 14اإلقليمي المظلي لخطة إدارة التبريد في 

من ثم، جرى تنظيم ثالث . لى التبريد عألمانيتابع التدريب ثالثة مدربين في معهد تدريب 

 مباشرا من خالل مشروع خطة إدارة التبريد تدريبا فنيا 30دروس تدريبية في البلد وتدريب 

  . الذي أدخل التدريب على غازات التبريد الجديدةالعاديوآثيرين غيرهم من خالل المنهاج 

  

 في جنوب أفريقيا، آجزء الجمارك جرى تدريب ضباط 2002يونيه من العام / شهر حزيرانفي .11

تم تدريب أربعة من ضباط . الجنوبيةمن الفريق دون اإلقليمي التحاد الجمارك األفريقية 
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 من 55 ثالث حلقات تدريبية تابعها تنظيممن ثم، جرى . الجمارك والعاملين في وحدة األوزون

  .ضباط الجمارك

  

وجرى .  ثنائي من حكومة فنلنداعآمشرو الموافقة على مشروع االسترداد وإعادة التدوير تمت .12

 21 آالت إعادة تدوير؛ وتم تدريب 6 و استرداد وحدة 20تطبيق المشروع؛ أتيحت لفنيي الخدمة 

 غير الكفؤ على استعمال معدات االسترداد وإعادة الفنيين من 40من الفنيين من ذوي الكفاءة و

دوير، تبّين أن الفنيين يستعملون المعدات  برنامج االسترداد وإعادة التتقييمواستنادا إلى . التدوير

 يتم استردادها أآبر من آمية غاز التبريد التي HCFC-22 وأن آمية غاز التبريد متقّطعبشكل 

12CFC.  

  

 اإلزالة التدريجية اإلقليمي مشروع إلى مشروع خطة إدارة التبريد، ناميبيا طرف في إضافة .13

لم تتم الموافقة على هذا المشروع  (المنطقةت في للهالونات الذي يهدف إلى تأسيس بنك هالونا

يجب أن يضمن هذا المشروع اإلزالة ). والثالثينإال في اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس 

  .ترآيب الهالونات/استهالكالتدريجية لقدرة ناميبيا في 

  

   اإلضافية المقترحةاألنشطة

  

 من التدابير التنظيمية مجموعةناميبيا  إدارة اإلزالة التدريجية الختامية في خطة تتضمن .14

، فاق استهالك غاز 2001 و 2000 العامينفي . والمتعلقة ببناء القدرات واالستثمار والتوعية

 خط األساس لالمتثال في غاز 7 المادة بموجب الذي بلغت به حكومة ناميبيا CFCالتبريد 

ي بلغت به ناميبيا حوالى طنين  الذCFC التبريد غاز استهالك، آان 2002 عام .CFCالتبريد 

 إلى الوضع، اختارت حكومة ناميبيا خطة إدارة نظرا. CFCما دون خط األساس لغاز التبريد 

 تقديم استكمال لخطة إدارة التبريد، حرصا على امتثال ناميبيا مناإلزالة التدريجية الختامية بدال 

ول مونتريال وإتمام إزالة تدريجية  لبروتوآ2007 و 2005 للعامين التدريجيةألهداف اإلزالة 

  .2008 العام حلولآاملة مع 
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 للتطبيق توجهها مؤشرات قائمة محددة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية خطط عمل خطة تلحظ .15

 وفنيي خدمة التبريد، واسترداد وإعادة الجماركوهي تشمل تدريبا إضافيا لضباط . على األداء

 تحفيز لتحويل المستعملين النهائيين ومساعدة فنية وبرنامجتحرك، تدوير جهاز تكييف الهواء الم

 الميثيل ورصد األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة لبروميدإلتمام اإلزالة التدريجية 

  .وإدارتهاالتدريجية الختامية 

  

 أصل  أميرآي؛ ومندوالر 4,292,000 إدارة اإلزالة التدريجية الختامية خطة تكلفة تطبيق تبلغ .16

 252,500  المتعدد األطراف ما مجموعهالصندوقهذا المبلغ، تطلب حكومة موريشيوس من 

  . أميرآيدوالر

   األمانة وتوصياتهامالحظات
  

  المالحظات
  

 والثالثين طلبا لمساعدة حكومة ناميبيا السابع حكومة ألمانيا في اجتماع اللجنة التنفيذية طرحت .17

 بدال من مشروع الستكمال خطة إدارة الختاميةيجية  إلدارة اإلزالة التدرخطةعلى وضع 

  .عليهاوقد وافقت اللجنة التنفيذية . التبريد

  

   مونترياللبروتوآول امتثال ناميبيا عدم

  

 علما بأن استهالك ناميبيا مونتريال االجتماع الرابع عشر، أحاط األطراف في بروتوآول في .18

 تجميد مراقبة ولفترة 2001 و 2000 عامينلل Iالمبلغ به في المرفق ألف، مواد المجموعة 

 األساس لغاز خطقد تجاوزا ) 2001يونيه / حزيران30 لغاية 2000يوليه / تموز1(االستهالك 

 ممتثلة اللتزاماتها ناميبيابالتالي، لم تكن ).  طنا من معامل استنفاد األوزونCFC )22التبريد 

 2000يوليه / الممتدة من تموزالمراقبةرة ألف من بروتوآول مونتريال خالل فت2بموجب المادة 

 ناميبيا إلى لجنة التطبيق خطة عمل ذات ترفعطلب األطراف أن . 2001يونيه /لغاية حزيران

  ).XIV/22المقرر ( إلى االمتثال سريعةمعالم محددة زمنيا حرصا على تحقيق عودة 
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اجتماعيها الثالثين  طرحت حكومة ناميبيا على لجنة التطبيق في ،XIV/22 بالمقرر عمال .19

 والثالثين خطة عمل ذات معالم محددة زمنيا حرصا على تحقيق عودة سريعة إلى والحادي

 الحادي والثالثين، بطرح اجتماعها أحاطت لجنة التطبيق علما مع التقدير، في بالتالي،. االمتثال

 طنا 20 من CFC من غاز التبريد استهالآها التزمت بموجبها خفض التيناميبيا خطة العمل 

؛ 2003 طن من معامل استنفاد األوزون عام 19.0 إلى 2002 عام األوزونمن معامل استنفاد 

 طن من معامل استنفاد 10.0؛ وإلى 2004 استنفاد األوزون عام معامل طن من 14.0وإلى 

 طن من 3.2؛ وإلى 2006 طن من معامل استنفاد األوزون عام 9.0 وإلى؛ 2005األوزون عام 

؛ 2008 طن من معامل استنفاد األوزون عام 2.0؛ وإلى 2007 عام األوزون استنفاد معامل

؛ وإتمام اإلزالة التدريجية الستهالك غاز 2009 استنفاد األوزون عام معامل طن من 1.0وإلى 

. ، باستثناء االستعماالت األساسية التي قد يجيزها األطراف2010 العام حلول مع CFCالتبريد 

، لترخيص الواردات والصادرات من 2004 وضع نظام، مع حلول العام ناميبيا آذلك التزمت

 المادة لألوزون، بما فيها الحصص النسبية وحظر استيراد المعدات القائمة على المستنفدةالمادة 

  .2004المستنفدة لألوزون مع حلول العام 

  

 يجب أن تمكن ناميبيا من العودة  التدابير المشار إليها أعالهبأن أحاطت لجنة التطبيق علما آذلك .20

 ذات المنفذةوهنأت ناميبيا على التقدم المحرز وحثتها على العمل مع الوآاالت . إلى االمتثال

 غازات التبريد الستهالكالصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل وإتمام اإلزالة التدريجية 

CFC.  

  

   الموافق عليهاالمشاريع وضع

  

 فقد ُأبلغت األمانة بأن تقييم مشروع التبريد،معدل المنخفض في استرداد غاز  في ما يتعلق بالأما .21

 CFC عندما آانت أسعار غاز التبريد 1999 العام أواخرإعادة التدوير قد أجري في /االسترداد

 الختامية، أشار قطاع الخدمة إلى أن التدريجية إدارة اإلزالة خطةفي أثناء وضع .  جدامنخفضة

إعادة تدوير غازات التبريد؛ آذلك / شبكة الستردادلتأسيسن موجودا في الماضي الحافز لم يك
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.  من صنع منزلي وآثيرة هي المعدات التي لم تعد صالحة للعملسابقاآانت المعدات المستعملة 

 ارتأى القطاع ضرورة إعادة تأسيس شبكة ،CFC غازات التبريد سعرمع ذلك، مع ارتفاع 

  .رإعادة التدوي/االسترداد

  

   ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذيةالمقررات

  

 الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية بشأن ذات األمانة انتباه حكومة ألمانيا إلى المقررات لفتت .22

 اإلزالة التدريجية الختامية، ال سيما إلدارة ط خطإلىتحويل لستكماالت خطة إدارة التبريد 

 5 التنفيذية، من جملة أمور، األطراف في المادة اللجنةله  الذي حثت من خال40/21المقرر 

 قبل تقديم المشاريع آخطة إلدارة اإلزالة 38/64 المقرر أحكامالمعنية على ضمان تطبيق جميع 

 في ما يتعلق بمعايير اللجنة التنفيذية لتمويل المشاريع لتسريع اإلزالة أما. التدريجية الختامية

 المعايير، أحاطت األمانة علما أن من )7/40المقرر (على قوة الدفع أو الحفاظ / والتدريجية

 المشروع بالموافقة إعدادأي البلدان التي حظي فيها  (4الستة الواردة في المقرر، وحده المعيار 

 .يمكن أن ينطبق على ناميبيا) وتم استخدامه

  

ناميبيا قد أبقي بالمستوى  في CFC التبريد أحاطت األمانة علما بأن مستوى استهالك غاز آذلك .23

 وبأن اآلن، رغم أنشطة اإلزالة التدريجية المتنوعة التي تم تنفيذها حتى 1996 منذ العام نفسه

في هذا . 2004يناير /الثانيالعمل بنظام ترخيص المادة المستنفدة لألوزون لن يبدأ إال في آانون 

 تحقيقا ألهداف 31/48 بالمقرر مالعالصدد، دعيت حكومة ألمانيا إلى النظر في تقديم اقتراح 

 ناميبيا تستطيع تقديم برنامج حكومةفي المستقبل، ثبت أن .  وحسب2007 و 2005العامين 

 المشاريع خالل أن التدابير التي تتخذ من بما CFCإلتمام اإلزالة التدريجية لغازات التدريبية 

  الموافق عليها في ناميبيا تحقق النتائج األصلية 

  

 أن حكومة ناميبيا تعي أشد الوعي إلى إلى المالحظات أعاله، أشارت حكومة ألملنيا استنادا .24

والمراد هو الموافقة قبل .  الختاميةالتدريجية إدارة اإلزالة خطةالشروط المسبقة لتقديم اقتراح ل

ة  واألربعين، على األنظمة ذات الصلة بالمادة المستنفدالحاديانعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية 
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آذلك، آانت . 2004يناير / آانون الثاني1 المعمول بها إعتبارا من الترخيص،لألوزون ونظام 

 وهي 2002 اختارت تطبيق خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية منذ منتصف العام قدالحكومة 

 في جيةالتدري الثقة بأنها ستستطيع بوجود األنظمة القائمة الوفاء بجميع التزاماتها لإلزالة ملء

 للمواد المستنفدة التدريجيةآذلك، تهتم الحكومة بوضع خطة آلية متكاملة إلتمام اإلزالة . حينها

  . الختاميةالتدريجيةلألوزون في البلد ولذلك تم وضع خطة إلدارة اإلزالة 

  

 حيز النفاذ عندما اختارت حكومة ناميبيا إعداد خطة إلدارة اإلزالة دخل قد 31/48 المقرر آان .25

، فقد 40/7أما في ما يتعلق بالمقرر .  بدال من استكمال خطة إدارة التبريدالختاميةتدريجية ال

 2 والمعيار حكومة ألمانيا أن خطة إدارة اإلزالة التدريجية الختامية لناميبيا تتماشى ارتأت

  ).البلدان ذات مستوى االستهالك المتدني من بروميد الميثيل(

  

 إدارة اإلزالة التدريجية خطة لتطبيق التنفيذيةومة ناميبيا واللجنة  توضع االتفاقية بين حكسوف .26

  . الحادي واألربعيناالجتماعالختامية في صورتها النهائية قبل انعقاد 

  

  ةالتوصي
  

 في لغاز التبريد  الختامية التدريجية اإلزالةيمكن النظر في تمويل خطط  (38/64 بالمقرر عمال .27

 اإلزالة، تطرح خطة )ي االستهالك على أساس آل حال على حدة المتدني فالحجمالبلدان ذات 

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر .  فيها بشكل فرديالنظرالتدريجية الختامية لناميبيا ليصار إلى 

 أن حكومة ألمانيا وأمانة الصندوق قد حّلتا مسائل السياسة االعتبارفي المشروع آخذة بعين 

  .والتكلفة

 


