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  ورقة تقييم المشروع
  سورینام

  طن من قدرات استنفاد األوزون46 )2002(ستنفدة لألوزون في القطاع استخدام المواد الم التبريد :القطاع

 ال تتاح     :لتكاليف في القطاع الفرعيبدايات فعالية ا

: 

 وضع سياسة وإطار تنظيمي ودعمهما لإلسراع باالمتثال لبروتوآول مونتريال:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد)  أ(

 ستنفدة لألوزونتدريب موظفي الجمارك واألطراف المؤثرة األخرى على رصد المواد الم:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد)  ب(

 تدريب المدربين على الممارسات الجيدة في التبريد:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد)  ج(

 خطة إدارة سوائل التبرید بيانات المشروع

)أ(   )ب(  )ج(   

أطنان من قدرات استنفاد(استهالك الشرآة 
 )األوزون

 

أطنان من قدرات استنفاد(أثر المشروع 
 )األوزون

 

 121218 )أشهر( المشروع مدة
 20,00042,00070,000 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب مبدئيا 

  )بالدوالرات(التكلفة النهائية للمشروع 
  )أ(التكاليف الرأسمالية اإلضافية  
  )ب(تكاليف الطوارئ  
  )ج(تكاليف التشغيل اإلضافية  
مجموع تكاليف المشروع  

 )ج+ب+أ(
20,00042,00070,000 

 %100%100%100 (%)الملكية المحلية  
 %0%0%0 (%)عنصر التصدير  

 20,00042,00070,000 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب 
  )آج/دوالر(فعالية التكاليف 

  هل تأآد التمويل من الجهة النظيرة؟
 الوحدة الوطنية لألوزون وآالة التنسيق الوطنية

 برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة منفذةالوآالة ال
   
  

 20,00042,00070,000 )بالدوالرات(المبلغ الموصي به 
أطنان من قدرات استنفاد(أثر المشروع 

 )األوزون
 

  )آج/دوالر(فعالية التكاليف 
 2,6005,4609,100 )بالدوالرات(عم الوآالة المنفذة تكاليف د

مجموع التكاليف على الصندوق متعدد
 )بالدوالرات(األطراف 

22,60047,46079,100 
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 وصف المشروع

 طنا من قدرات استنفاد 46في قطاع خدمة التبريد في سورينام بمقدار  CFC ، قدر مجموع استهالك2002في عام  .1
ووحدات أجهزة تكييف هواء )  طنا من قدرات استنفاد األوزون13(في خدمة المبردات المنزلية والصناعية والتجارية األوزون 
 .طن من قدرات استنفاد األوزون 42 لسورينام هو CFCوآان خط أساس ).  طنا من قدرات استنفاد األوزون33(السيارات 

 :وتتألف معدات التبريد العاملة في سورينام من .2

  مبرد يجرى خدمتها آل سنة؛15 000 مبرد منزلي، منها 90 000حوالي  )أ( 

  يجرى مؤها باستمرار نتيجة للتسرب؛CFCوحدات تخزين باردة قائمة على استخدام  )ب( 

 أو مبردات منزلية؛/عدد متزايد من الشرآات الصغيرة معظمها مزودة بمبردات تجارية مستعملة و )ج( 

وتستدعي حالة  . CFC-12 حافلة مزودة بوحدات تكييف هواء تستخدم 900ارة و  سي50 000حوالي  )د( 
 .الطرق في البلد إلى إعادة الشحن مرة في السنة في المتوسط

وتوجد معظمها في ) بعضها تستخدم تقني واحد( ورشة مسجلة لخدمة التبريد وتكييف الهواء 15وتوجد حوالي  .3
)  أشخاص3حتى ( ورشة تمثل معظمها شرآات صغيرة 40 تقنيا يعملون في 220نزلية ويضطلع بخدمة المبردات الم.العاصمة

وبعض هؤالء التقنيين يعملون في هذا النوع من العمل على وجه الحصر ولكنهم لم يتلقوا أي تدريب . أو أفراد من التقنيين
 .رسمي

ومعظم التقنيين على ).  تقنيين مؤهلين4إلى  3من (وتوفر الخدمة للمبردات التجارية والصناعية شرآات خدمة محلية  .4
ومعظم أنظمة تكييف الهواء مستوردة ويقوم . إعادة التدوير، ومع ذلك ليس لديهم المعدات المالئمة/وعي بممارسات االستعادة

وتوجد ). لتدويربما في ذلك ممارسات االستعادة وإعادة ا(بترآيبها وصيانتها شرآات أجنبية توفر تدريبا منتظما للعاملين فيها 
 . سيارات في اليوم5 ورشة لخدمة أجهزة تكييف هواء السيارات بمتوسط خدمة 25أيضا 

 .HFC-134a دوالر لـ 8.50 و CFC-12 دوالر لـ 5.5: واألسعار الحالية لسوائل التبريد للكيلوجرام هي .5

 اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

خلية بيئية عديدة تشمل، من بين أمور أخرى، حظر أي نشاط إلنتاج المواد المستنفدة يجرى حاليا سن قوانين دا .6
لألوزون أو المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون؛ واستخدام رقابة صارمة على االستيراد والتصدير واالتجار في 

؛ وإصدار الشهادات )ص حسب االقتضاءأو حص/بما في ذلك الترخيص والضرائب و(جميع المواد المستنفدة لألوزون 
 .اإلجباري للتقنيين؛ ووضع نظام مالي للحوافز لتشجيع استخدام التكنولوجيات الخالية من مواد مستنفدة لألوزون
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 األنشطة المقترحة في مشروعات خطة إدارة سوائل التبريد

 :تشمل خطة إدارة سوائل التبريد المشروعات الفرعية التالية .7

لوضع لوائح متعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون ):  دوالر20 000(ضع سياسة وإطار تنظيمي ودعمهما و )أ(
       بما في ذلك نظام للترخيص؛

تدريب موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين والعاملين في معهد ):  دوالر42 000(تدريب موظفي الجمارك  )ب(
 على المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تستخدم اإلحصاءات ومديرية اإلحصاءات على التعرف
 المواد المستنفدة لألوزون وجمع البيانات واإلبالغ؛

تعزيز مهارات الخدمة لتقنيي التبريد واستخدام ممارسات ):  دوالر70 000(برنامج تدريب لتقنيي التبريد  )ج(
 ؛CFCية على الخدمة الجيدة المتعلقة بسوائل التبريد الجديدة غير المحتو

تحدد التكاليف في (وضع برنامج لالستعادة وإعادة التدوير وبرنامج للحوافز والوعي للمستعملين النهائيين  )د(
 ).مرحلة الحقة

 تعليقات وتوصيات األمانة

 التعليقات

 القضايا المتعلقة بخط األساس المتثال سورينام

 14/14ل التبريد أن حكومة سورينام لم تمتثل للمقررين الحظت األمانة في وقت تقديم مشروع خطة إدارة سوائ .8
والحظت األمانة أيضا أن مقترحات ). عدم االمتثال لمتطلبات إبالغ البيانات لغرض تحديد خطوط األساس( لألطراف 14/16و

 المشورة المقدمة من المشروعات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لبلدان ليس لها خط أساس لالمتثال ينبغي النظر إليها على ضوء
 ).38/12المقرر (لجنة التنفيذ 

 منذ عام CFCوعلى أساس البيانات المقدمة في مقترح المشروع، الحظت األمانة أن سورينام غير ممتثلة لتجميد  .9
 سورينام، على ولهذا، اقترحت األمانة على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن ترسل حكومة. 2000

جمعت وجه السرعة، رسالة رسمية إلى أمانة األوزون تبلغ فيها عن استهالآها من المواد المستنفدة لألوزون طبقا للبيانات التي 
 .خالل إعداد البرنامج القطري

دوق أن الوآالتين ونتيجة لذلك، أخطر آل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة أمانة الصن .10
تقومان بمساعدة حكومة سورينام في تقديم بيانات عن استهالآها من المواد المستنفدة لألوزون مع خطة عمل القضاء التدريجي 

تعتبر سورينام أن  وفضال عن ذلك،. ى أمانة األوزونعلى المواد المستنفدة لألوزون، آما اقترحت في البرنامج القطري، إل
؛ والبلد على استعداد لمواجهة 2005ندوق متعدد األطراف يمكن أن تلبي أهداف القضاء التدريجي بحلول عام المساعدة من الص

 .التحدي لتلبية االمتثال إلى أقصي حد ممكن
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  CFCالقضايا المتعلقة باستهالك 

دة اإلنمائي وبرنامج آل من برنامج األمم المتح مع CFCناقشت األمانة القضايا المتعلقة بحساب مستوى استهالك  .11
، مع  التي يتم خدمتها سنويا مرتفعاCFCوعلى نحو محدد، يعتبر عدد المبردات المنزلية التي تستخدم . األمم المتحدة للبيئة

 في المائة من 15، وأن HFC-134aتعمل بالسائل المبرد )  مبرد90 000من مجموع ( مبرد 55 000األخذ في االعتبار أن 
 مرتفعـا CFCوأيضا، يعتبر العدد المقدر للمرآبات المزودة بوحدات تكييف هـواء تستخـدم . حها سنوياالوحدات يجرى إصال

 يجرى استخدامه في CFC في المائة من استهالك سورينام من 75لقد ورد أن أآثر من ( نسمة 440 000لبلـد عـدد سكانـه 
 ).القطاع الفرعي ألجهزة تكييف هواء السيارات

الصدد، أخطر آل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة أن البيانات التي وفي هذا  .12
وسوف تحل .  آانت افتراضات غير دقيقةCFCقدمت إلى وحدة األوزون ال يمكن االعتماد عليها وأن بعض حسابات استهالك 

 .تشغيلهذه الحالة بمجرد إنشاء وحدة األوزون وتصبح قيد ال

الحظت األمانة أيضا أن مقترح مشروع خطة إدارة سوائل التبريد آما قدمت آانت غير آاملة نظرا ألن المشروعات  .13
وفي هذا الصدد، تم إخطار األمانة أن . الفرعية المحددة ومشروع االستعادة وإعادة التدوير والوعي والحوافز لم يتم وضعها

 مؤسسية لتنفيذ األنشطة بفعالية مثل االستعادة وإعادة التدوير وتقديم المساعدة للقطاع الفرعي سورينام تفتقر حتى اآلن إلى قدرة
والحكومة ليست في وضع اآلن للموافقة على عناصر . ألجهزة تكييف هواء السيارات وبرامج الحوافز للمستعملين النهائيين

 .استثمارية في المشروع

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يؤجل تقديم العناصر االستثمارية لخطة إدارة ونظرا للسبب الوارد أعاله، قرر ب .14
وبعد إجراء مناقشة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن المشروع، تقرر أن يقدم البرنامج مشروعات تدريب . سوائل التبريد

 إنشاء مكتب األوزون، سيجرى جمع المعلومات وبمجرد. بشأن خطة إدارة سوائل التبريد للتمكن من بدء تنفيذ هذه األنشطة
 .31/48وسيكون تمويل األنشطة االستثمارية على أساس المقرر . المتبقية المطلوبة وصياغة األنشطة االستثمارية وتحليلها

 مستوى التمويل

، سيكون  وتوزيعه القطاعيCFC، ومستوى استهالك سورينام من 31/48الحظت األمانة أنه على أساس المقرر  .15
والحظت األمانـة أيضـا، طبقـا .  دوالر450 000مجموع مستوى تمويل مشروع خطة إدارة سوائل التبريد لسورينام حوالي 

، أن حكومة سورينام ستقدم، في االجتماع القادم للجنة التنفيذية، طلبا إضافيا لتمويل المشروعات 31/48ألحكـام المقـرر 
 . إدارة سوائل التبريدالفرعية األخرى المحددة في خطة

 التوصيات

مع األخذ في عين االعتبار الحاجة الملحة لسورينام للبدء في تنفيذ برنامج المساعدة التقنية لدعم السياسة واإلطار  .16
 :الناظم لالسراع باالمتثال لبروتوآول مونتريال وبرامج تدريب تقنيي التبريد وموظفي الجمارك، تقوم أمانة الصندوق

لتوصية بموافقة شاملة على مقترحات المشروعات مع تكاليف الدعم المرتبطة بها عند مستوى التمويل با )أ(
 الوارد في الجدول أدناه، دون المساس بتشغيل آليات بروتوآول مونتريال التي تتناول قضايا عدم االمتثال؛
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تمویل المشروع  عنوان المشروع 
 )بالدوالرات(

تكاليف الدعم 
 )بالدوالرات(

 الوآالة المنفذة

وضع سياسة :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد )أ(
وإطار تنظيمي ودعمهما لإلسراع باالمتثال 

 2,600 20,000 لبروتوآول مونتريال
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة

تدريب موظفي :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد)ب(
الجمارك واألطراف المؤثرة األخرى على 

 5,460 42,000 لمستنفدة لألوزونرصد المواد ا
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة

تدريب المدربين :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد )ج(
 9,100 70,000 على الممارسات الجيدة في التبريد

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة
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