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  ذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجنة التنفي
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  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 
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 : جيبوتي المشروع  مقترح

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  
  

  اإلزالة
  

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب) 

المرحلة األولى، كربونية (إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروخطة 
 )الثانيةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جيبوتي

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

متحدة للبيئة (اليونيب) برنامج األمم ال 
  (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  السادس والستين

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.57   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2014 : ةالسن  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

            123-الھيدروكلوروفلوروكربون

            124-الھيدروكلوروفلوروكربون

            ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

            ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  0.57    0.57      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

  0.70  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.70  :2010-2009خط األساس لفترة 

  رات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قد

  0.46  المتبقي: 0.24  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2020 2019 2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0.0  0.1  0.0 0.1 

 94,355 23,730  49,720  20,905 ي)التمويل (دوالر أمريك

  
 2018 2017 2016 2015 2014  2013  2012  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2019 

 

  المجموع 2020

 غير متوفر 0.46 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.7 0.7 غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 ستنفاذ األوزون)من قدرات ا

  غير متوفر 0.46 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.7 0.7 غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
للبيئة 

  (اليونيب)

  

تكاليف 
  المشروع

81,000 0 0 0 18,500 0 44,000 0 21,000 164,500 

تكاليف 
  الدعم

10,530 0 0 0 2,405 0 5,720 0 2,730 
 

21,385 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  الدعم

81,000 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 81,000 

تكاليف 
  المشروع

10,530 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 10,530 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  عمالد

0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 18,500 

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 2,405 0 0 0 0 2,405 

 

 موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ّدم جيبوتيبالنيابة عن حكومة   -1 امج، ق م المتحدة  برن ةاألم ذةاليونيب( للبيئ ة منف ة ) كوكال اع معين ى االجتم ، إل
ادس اً لتموي الس بعين طلب ن لوالس ة م ريحة الثاني ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

. دوالر أمريكي 2,405زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دوالر أمريكي 18,500بمبلغ الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  .2018 إلى 2016للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة األولى يتضمن الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

وتي   -2 ة جيب ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 0.57اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع تھالك  2014ف ّدرت اس تنفاط 0.55وق درات اس ن ق ن  األوزون دن م واد م الم
ه ، أي أقل من 2015لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية الغ الحد األقصى لالستھالك المسموح ب طن  0.63و  0.70الب
تنفاذ األوزون درات اس ن ق دول  م ر الج والي. ويظھ ى الت تھالك  1عل واد اس ةالم رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2015-2011.  

وتيالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول  ادة  جيب ات الم رة  7(بيان دير 2014-2011للفت ، تق
  )2015للعام 

  خط األساس  2015  2014 2013 20112012 الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 12.7 10.0 12.011.611.310.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    طن من قدرات استنفاد األوزون

 0.7 0.55 0.660.640.620.57  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  * مقدر.

  .2015إلى  2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتجاه تنازلي من  تظھر بيانات  -3

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة بموج  -4 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني امج أبلغت حكومة جيبوتي عن استھالك الم ذ البرن ر عن تنفي ب التقري
ادة  2014القطري لعام  ديم 7متسق مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى الم رر تق امج . ومن المق ذ البرن ر عن تنفي التقري
  .2016نيسان/ابريل  15بحلول  2015القطري لعام 

  فلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

رف   -5 الل تش ن خ ة م ة و ةالوطني اإلدارةوزارة البيئ وطني الللبيئ ب ال ول لمكت ذ بروتوك ى تنفي ألوزون عل
ى صادرات وواردات  أفضل رقابةضمان ل 2013 /أيارمايوفي شھر ) 48رقم مونتريال. وصدر مرسوم رئاسي ( عل

الواردات حصص نظام لمن خالل الھيدروكلوروفلوروكربونية  الموادي ذلك واستخدام المواد المستنفدة لألوزون بما ف
  .2013 /شباطفبراير 6صادقت الحكومة على تعديل بيجين في و. ومنح التراخيص

 قطاع خدمة التبريد

  تشمل األنشطة الرئيسية التي تم تنفيذھا ما يلي:  -6

ـ  ) أ( ل ل ة ورش عم ارك و  65ثالث وظفي الجم ن م اً م اني موظف م 23موظف ارة وثم وظفي التج ن م
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واردات الم د ومراقب ى رص اء عل ن إدارة اإلحص وظفين م م

 وتوزيعھا ؛
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 فني تبريد في ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد وتكييف الھواء ؛ 102أربعة ورش عمل تدريبية لـ  ) ب(

 مجموعة أدوات لفنيي التبريد ؛ و 25و شراء وتسليم ثالثة معرفات غازان تبريد للجمارك    (ج)

واد    (د) ة الم توظيف خبير لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في رصد فعالية األنشطة في خطة إدارة إزال
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  مستوى صرف األموال

ـ 2016كما في آذار/مارس   -7 ى اآلن،  81,000، من أصل مبلغ ال ه حت م صرف دوالر أمريكي الموافق علي ت
  .2016دوالر أمريكي في عام  4,962في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ  94دوالر أمريكي ( 76,038

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

اذ  -8 وظفي اإلنف ن م رھم م ارك وغي وظفي الجم درات م ز ق ن تعزي ة م تراتيجية الحكوم ألف اس ز  تت وتعزي
ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك االسترداد وإعادة التدوير فضالً عن االستخدام اآلمن للھيدروكربون بغية استخدام 

خطة الفنيين المدربين لتدريب بقية الفنيين. وبناًء على ذلك، سيتم تنفيذ األنشطة التالية خالل شريحة التمويل الثانية من 
  :روكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الھيد

ـ  ) أ( د  40ورشتين تدريبيتين ل ارك وموظفي إدارة التجارة في تحدي ل من موظفي الجم ى األق اً عل موظف
واد  ل الم توردة مث د المس ازات التبري ةغ دروفلوروكربون أو  الھيدروكلوروفلوروكربوني أو الھي

 ؛دوالر أمريكي)  5,000أو الخليط منھا ( الھيدروكربون

فني تبريد في الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتقنيات االسترداد وإعادة  75تدريبية لـ  ثالثة ورش  (ب)
 دوالر أمريكي) ؛ 11,000التبريد والمناولة اآلمنة للھيدروكربون (

 دوالر أمريكي). 2,500( الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   (ج)

  

  ألمانةتعليقات وتوصية ا

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
رر  -9 ع المق ياً م تالم17/63 تماش م اس ن ال ، ت د م ة التأكي اء حكوم ى إنش اذ لعل ب النف ي واج ام وطن نح نظ م
ال د الھيدروكلوروفلوروكربونيةوصادرات الموالتراخيص والحصص لواردات ا ، وأن النظام قادر على ضمان االمتث

  .لبروتوكول مونتريال

ام تم تحديد حصص واردات   -10 ة لع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ـ  2016الم تنفاد  0.50ب درات اس طن من ق
موح بھ تويات المس ى المس نوية إل تند الحصص الس ة، ستس نوات الالحق بة للس ول األوزون. وبالنس ا بموجب بروتوك

  مونتريال. 

  قطاع خدمة التبريد

11-   ً ا ا. ووفق ا ھو مخطط لھ م المتحدة  بشكل عام، يجري تنفيذ أنشطة كم امج األم ة، لبرن نللبيئ ـ م  150 أصل ال
دريبھممن الفنيين  200 الـالجمارك واإلنفاذ، و من موظفي موظف رر ت ان من المق ى،  بموجب الذين ك ة األول المرحل

  ، التدريب. على التوالي منھم 102و  88تلقى 
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امج االستدامة طويلة األجل لبرامج التدريب، في ما يتعلق ب  -12 اد برن م المتحدة أف ةاألم ه طلب للبيئ دعم من  أن ال
ً  المتخرجينيتم تدريب جميع موظفي الجمارك  همعھد التدريب الجمركي في ضمان أن ديثا ى  ح ةعل ى الرقاب واد  عل الم

ً  وحرص. وتحديدھا ونالمستنفدة لألوز د أن معظم فنيي الخدمة من ورشات العمل الموجودة على البرنامج أيضا م  ق ت
  .تدريبھم بدعم من جمعية التبريد

بموجب لتعديل التحديثي للھيدروكربون يتم الترويج ل على طلب للحصول على معلومات حول ما إذا كان بناءً   -13
ة  ة إدارة إزال واد الھيدروكلوروفلوخط تمالم ك ي ان ذل ا إذا ك ة أو م ة  روكربوني ة إدارة إزال اق خط ارج نط واد خ الم

ة ار الھيدروكلوروفلوروكربوني ة، أش دة للبيئ م المتح ة  صندوق األم د طبيعي ازات تبري رويج ألي غ تم الت ه ال ي ى أن  إل
ات  دائلللوتكنولوجي ه ؛ب ر أن م  غي ا  إدراجت ى ال R-290التكنولوجي ين عل دريب الفني امج ت  رغم من تحذيراتفي برن

واء  لمعدات المخاطر المحتملة في التعديل التحديثي بشأناألمم المتحدة للبيئة  صندوق ىالتبريد وتكييف الھ ة عل  القائم
واد  ةالم ى  الھيدروكلوروفلوروكربوني دإل ازات التبري ً  غ ا امة. حالي تعال أو الس ة لالش دالقابل ات ، ال توج ديل  عملي تع

ديثي  دتح ازات التبري واد ال لغ ى الم ة عل ةقائم ارج  الھيدروكلوروفلوروكربوني اق خ ةنط واد  خط ة الم إدارة إزال
وانين تفي جيبوتي، وال توجد لوائح/ الھيدروكلوروفلوروكربونية ة بسمح ق واء القائم د وتكييف الھ استخدام نظم التبري
د المقرراتحكومة جيبوتي  وتدرك على المواد الھيدروكربونية. من خالل ورش  1يل التحديثيذات الصلة بشأن التع

  .عمل واجتماعات الشبكةال

 الخالصة

واد   -14 ة الم ة إدارة إزال ذ خط دم تنفي ةيتق وتي  الھيدروكلوروفلوروكربوني ت جيب ال وامتثل ول مونتري لبروتوك
ة. إن  ة التنفيذي ع اللجن ا م ام واتفاقھ نح نظ راخيص وحصصم ال ت البالد فع اص ب واردات الخ ق  ال مح بتحقي وسيس

ً  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك ات في تخفيض الإلمع جدول ا تمشيا ة في بروتوكول مونتري م  .زال د ت وق
دات واألدوات.  تدريب عدد كبير من موظفي الجمارك والتجارة وإدارة اإلحصاء وفنيي التبريد في حين تم توزيع المع

ا في المائة. وستواصل األنشطة  94ويبلغ مستوى صرف التمويل  ك المخطط لھ ى وتل ذة بموجب الشريحة األول المنف
ة  ة المدى لألنشطة المقترحة في المرحل تدامة الطويل بموجب الشريحة الثانية تعزيز قطاع خدمة التبريد وتضمن االس

  الھيدروكلوروفلوروكربونية. المواد األولى من خطة إدارة إزالة 

  التوصية

ة   -15 ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب ن توصي أمان ى م ريحة األول ذ الش ن تنفي ي ع التقرير المرحل اً ب ة علم التنفيذي
ة الشمولية  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي ؛ وتوصي أيضاً بالموافق

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وتي، على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزال والخطة لجيب
  ، بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه:2016-2018المقابلة لتنفيذ الشريحة للفترة 

  

تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثانيةولى، الشريحة األ

امج  18,5002,405 دة  برن م المتح األم
  اليونيب)( للبيئة

__________________  

  

  

  

                                                 
 34/73و 17/72المقرران    1


