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  الرأس األخضر مقترح مشروع:
 
 
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

 اليونيب  )الثانيةالشريحة المرحلة األولى، ( يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة   •
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الرأس األخضر

  الوكالة المنفذة  عنوان المشروع )أوال(

  اليونيب  (المرحلة األولى) يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.23  2012العام:   7بيانات المادة  أحدث )ثانيا(
 

  2012العام:   البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) أحدث )ثالثا(

  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
عوامل 
  التصنيع

االستخدام في 
  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  

           123-ھيدروكلوروفلوروكربونال

            124-ھيدروكلوروفلوروكربونال

           ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

           ب142-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 0.28    0.28      22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 

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

  0.25  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  1.10  :2010 – 2009ساس للفترة خط األ

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  0.16  المتبقي  0.09  بالفعلالموافق عليه 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيب
  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(

0.02 0 0 0.02 0 0.02 0 0.01 0.07 

 131,080 18,080 0 33,900 0 39,550 0 0 39,550  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
 

  بيانات المشروع )سادسا(
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

  فقا لبروتوكول مونتريالحدود االستھالك و
غير 
 متاحة

غير 
 متاحة

 غير متاحة 0.72 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.10 1.10

أطنان قدرات بأقصى استھالك مسموح به (
  استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 0.16 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25

التمويل المتفق 
 عليه

(بالدوالرات 
  األمريكية)

  اليونيب

تكاليف 
  المشروع

44,00
0 

0 35,00
0 

0 0 35,00
0 

0 30,00
0 

0 16,00
0 

160,000 

 20,800 2,080 0 3,900 0 4,550 0 0 4,550 0 5,720  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
  (بالدوالرات األمريكية) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

44,00
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 

 5,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,720  تكاليف الدعم

ة  وال المطلوب وع األم مجم
اع  ذا االجتم للموافقة عليھا في ھ

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 35,00
0 

0 0 0 0 0 0 0 35,000 

 4,550 0 0 0 0 0 0 0 4,550 0 0  تكاليف الدعم
 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
، بوصفه الوكالة المنفذة )اليونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة قدم  ،الرأس األخضرنيابة عن حكومة بال -1

 إدارة إزالة الموادلشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة التمويل  اطلب السبعينالحادي والمعينة، إلى االجتماع 
 اوالرد 4 550 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي،  35 000بتكلفة قدرھا  1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الطلب على مل ت. ويشاأمريكي
  .2016إلى  2013الشريحة للفترة  تنفيذ ة، وخطالھيدروكلوروفلوروكربونية

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مرسوما بشأن استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون  2011أصدرت حكومة الرأس األخضر في عام  -2
استيراد المواد  بشأنحصة سنوية إلزامية تحديد  ينص علىالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ھا بما في

حصص تنفيذ ھذا المرسوم، تم إدخال نظام لتراخيص و وعندعن وزارة البيئة).  صادرالھيدروكلوروفلوروكربونية (
. في اللوائح القائمة وفلوروكربونيةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الھيدروكلورا

القائمة على المواد  المستعملة. وحظرت الرأس األخضر المعدات ةمتري أطنان 4 إلى 2013عام  ةحص وتصل
لى المواد قائمة عالمستنفدة لألوزون. وال يوجد حاليا أي حظر على استيراد معدات جديدة 

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

تم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء: تم تدريب خمسة مدربين، وستة من ضباط و -3
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد  الكشف عنمن موظفي الجمارك على  12الشرطة و

على  هف عن المواد المستنفدة لألوزون وتوزيع، وتم شراء جھاز واحد للكشومراقبتھا الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ةاآلمنالمناولة من التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك  37منفذ دخول رئيسي. وتم تدريب ما مجموعه 

التدريب المھني  لك، تم التوصل إلى اتفاق مع مركزغازات التبريد من المواد الھيدروكربونية. وعالوة على ذل
لغازات التبريد اآلمنة المناولة إلدراج استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرھا وساو دومينغوس، ب (VTC) فاريانتي

تدريب وعدد معاھد لتقنيين. وتم تحديد المستمر لتدريب الالدراسية من أجل  هفي مناھجمن المواد الھيدروكربونية 
من األدوات في  ةمجموع 20سيتم شراء ولتكون بمثابة مراكز مرجعية  ةكبيرالصالح اإلقليل من ورش 

واللجنة الوطنية لألوزون  وحدة األوزون الوطنيةوتقوم . ھذه تعزيز مراكز اإلحالةل 2013 /تشرين األولأكتوبر
  .رصد تنفيذ األنشطةب

، كان تم صرف المبلغ اإلجمالي الموافق عليه للشريحة األولى وقدره 2013حتى شھر سبتمبر/أيلول و -4
 دوالر أمريكي. 44 000

  .الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المقرر مل األنشطة الرئيسية تتش -5
 15 000الجمارك وضباط الشرطة (فرد آخر من موظفي  80ما يلي: تدريب على الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خدمة التبريد على استرداد  تقنييمن تقني آخر  100وتدريب  ؛)دوالر أمريكي
م في يرصد وتقيأنشطة و ؛)دوالر أمريكي 15 000القابلة لالشتعال ( غازات التبريدل ةاآلمن والمناولة ھاوإعادة تدوير

  دوالر أمريكي). 5 000( طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخ

                                                      
في  35بنسبة  وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماعھا الرابع والستين لخفض استھالك ھذه المواد 1

  .2020يناير/كانون الثاني  1المائة بحلول 
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  تھاتعليقات األمانة وتوصي

  تعليقاتال

   يعملتراخيص  نظام

تراخيص  بشأن يجري إنفاذهوجود نظام وطني يفيد بتأكيد من الحكومة  تم استالم، 63/17تمشيا مع المقرر  -6
جدول إزالة المواد لالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال من لواردات اوحصص 

  .لمدة االتفاق بروتوكول مونتريالفي  المنصوص عليهالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد أن استھالك  وجد الھيدروكلوروفلوروكربونية،خطة إدارة إزالة المواد أثناء إعداد  -7
جمعھا من الكمية التي تم من بروتوكول مونتريال أعلى  7المبلغ عنه بموجب المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

قدمت حكومة الرأس األخضر طلبا إلى  ،طن من قدرات استنفاد األوزون. ونتيجة لذلك 0.2 والبالغة خالل المسح
جمالي البلد إلبالخاصة  البدايةلحساب نقطة  ،ومع ذلك .عنه وزون لتعديل بالخفض استھالكھا المبلغأمانة األ

طن  0.20البالغ ستھالك االوافقت الحكومة على استخدام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، من المستداماالستھالك 
 2009لعام  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة في إطار  درات استنفاد األوزون المبلغ عنهمن ق

 0.25مما أدى إلى  ،2010لعام  7طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه بموجب المادة  0.30 قدره واستھالك
خطة إدارة إزالة المواد وافقت اللجنة التنفيذية على  ،على ھذا األساسو ).1(الجدول  طن من قدرات استنفاد األوزون

  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 .2013طن متري) لعام  4.0طن من قدرات استنفاد األوزون ( 0.22 قدرھالواردات ل ةصدرت حصو -8

، 2012-2007للفترة  7 ةفي الرأس األخضر (بيانات الماد 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون -1الجدول 
  )2013وبيانات تقديرية لعام 

خط األساس  * 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
3.84.132.34.75.134.204.0020.0 أطنان مترية

0.20.21.80.30.280.230.221.1أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  .2013(*) كمية تقديرية لمجموع الحصص في عام 

  
  قضايا التكنولوجيا

غازات التبريد القائمة على المواد الھيدروكربونية،  عنبناء على طلب للحصول على معلومات إضافية  -9
من المواد تبريد الغازات  منالحالية  واإلمدادات االستخدامات عنأنه ال توجد تقارير متاحة  أوضح اليونيب

استخدامھا في البلد. ومع ذلك تضمنت الدورات بشأن ال توجد أي لوائح ومعايير كما معدات، الوالھيدروكربونية 
ھذه المعدات مثل لخدمة  اتحضيراالستخدام اآلمن لغازات التبريد الھيدروكربونية  إلى التقنيينالتدريبية المقدمة 

ى عتمد علتاستخدامھا في الشريحة الثانية سالمقرر التبريد البديلة غازات أن إلى أشار اليونيب والسوق.  ھابمجرد دخول
استخدام  من حيثكبيرة كفاءة  وذات منخفضة احترار عالميات إمكانتبريد ذات  غازاتمن  في السوق ما ھو متوافر

 الوضع أكثر وضوحا في نھاية الشريحة الثانية.يصبح الطاقة. ومن المتوقع أن 

ومھندسي  تقنييرابطة أن  اليونيب، أوضح التبريدفي رده على استفسار من األمانة بشأن أدوار جمعيات و -10
عضوا في لجنة األوزون الوطنية، تشارك بنشاط في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  ا، بوصفھالتبريد

خطة من خالل المشاركة في وضع السياسات واالستراتيجيات؛ الساھم في تنفيذ ي توھالھيدروكلوروفلوروكربونية. 
ھذه في جمع البيانات وتنسيق برنامج تدريب. وتشارك  ، ومساعدة وحدة األوزون الوطنيةاالوعي بين أعضائھ رفعو

  .المشروعاتأيضا في رصد الرابطة 
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  الخالصة

إلى حد ما في البلد منذ عام  اكان مستقر 22-األمانة إلى أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الحظت -11
االستھالك بما يتماشى في تخفيضات  تحقيقوسيُمّكن من االستيراد وحصص تراخيص ھناك نظام يعمل ل وأن 2009

خدمة بمشاركة الاألنشطة في قطاع  إعدادتم وبروتوكول مونتريال. في  المنصوص عليهلإلزالة مع الجدول الزمني 
دمج قضايا المواد  نظر فيالحكومة تفإن ، أشار اليونيب وحسبماأصحاب المصلحة الرئيسيين. 

، وتعزيز التعاون مع مدرسة التدريب ينوظفي الجمارك الوطنيلم يةمناھج التدريبالالھيدروكلوروفلوروكربونية في 
ومراقبة المواد المستنفدة  للتقنيينكبيرة لتمكين التدريب المستمر عمل الخدمة الوورش التأھيلي بشأن التبريد المھني 

المواد  ألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالةطويلة األجل لاستدامة مما سيضمن لألوزون 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  التوصية

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تحاط أن بتوصي أمانة الصندوق  -12
موافقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الرأس األخضر، وتوصي كذلك إزالة المرحلة األولى من خطة إدارة 

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للرأس  األولىالشريحة الثانية من المرحلة  شمولية على
مستوى التمويل بھا على تكاليف الدعم المرتبطة و، 2016-2013 المقابلة لھا للفترةخطة تنفيذ الشريحة واألخضر، 

  مبين في الجدول أدناه:ال

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

 الوكالة المنفذة

المرحلة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ( (أ)
 الشريحة الثانية)األولى، 

 اليونيب 4,550 35,000

  

 ----  

 


