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  مقترح مشروع: كابو فيردي

 

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

  اإلزالة
  
   (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) للبيئة برنامج األمم المتحدة      خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 (يونيب)     
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كابو فيردي

  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة ) عنوان المشروع1(

   2020% بحلول عام 35  الرابع والستون  (رئيسية) اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)    0.14 2015السنة:  (المرفق ج الفئة األولى)  7) أحدث بيانات المادة 2(

  
  2014 السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123 -الھيدروكلوروفلوروكربون
          124-الھيدروكلوروفلوروكربون
          ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
          ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.14   0.14      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

  0.25 للتخفيضات المجمعة المستدامة: نقطة البداية  1.1   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  0.16 المتبقي:  0.09 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016  ) خطة األعمال5(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيب
  األوزون)

0.02  0.02  0.01 0.5 

 91,530 18,080  33,900  39,550  التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروع6(

 ال يوجد 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1ال يوجدال يوجد حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

األقصى لالستھالك المسموح به (طن من الحد 
  األوزون) قدرات استنفاذ

 ال يوجد 0.16 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25ال يوجدال يوجد

التمويل 
الموافق عليه 

(دوالر 
 أمريكي)

 160,000 16,000 0 30,000 0 35,000 0 0 35,000 0 44,000 تكاليف المشروع  اليونيب

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

عليھا  تاألموال التي وافق
(دوالر اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)

 79,000 0 0 0 0 0.0 0 0 35,000 0 44,000 تكاليف المشروع

 10,270 0 0 0 0 0.0 0 0 4,550 0 5,720 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
 الموافقة عليھا في ھذا

 االجتماع

 35,000 0 0 00 0 35,000 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع

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

_  
 موافقة الشاملةال توصية األمانة:
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 وصف المشروع

طلبا  كابو فيرديالوكالة المنفذة المعينة نيابة عن حكومة  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب) بصفته قدم      -1
إلى إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة 

دوالر  4,550 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 35,000 السابع والسبعين بقيمةاالجتماع 
 .2018إلى  2016لفترة من الثانية، وخطة تنفيذ الشريحة ل عن تنفيذ الشريحة امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل 1أمريكي

  الھيدروكلوروفلوروكربون تقرير عن استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

-الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من من قدراتطن  0,14استھالك كابو فيردي عن حكومة  أبلغت    -2
 .1في الجدول  2015 -2011الھيدروكلوروفلوروكربون في الفترة يظھر استھالك و. 2015في عام  22

  )2015 -2011للفترة  7(بيانات المادة كابو فيردي في الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك  -1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20.1 2.54 5.134.203.153.02  طن متري
 1.1 0.14 0.280.230.170.17  قدرات استنفاذ األوزونطن من 

  

، ويعزى ذلك إلى تنفيذ نظام 2011منذ عام كابو فيردي في  الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك ينخفض       -3
بدائل  استخدامواألنشطة المنفذة في قطاع خدمات التبريد وأنشطة التوعية التي شجعت على  التراخيص والحصص

و  ،22-الھيدروكلوروفلوروكربونالبالد  فيالتبريد الرئيسية المستوردة مواد . وتشمل الھيدروكلوروفلوروكربون
 .أ407-الھيدروفلوروكربون و أ 410-الھيدروفلوروكربون و 134a-الھيدروفلوروكربون

  تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير 

  تقرير عن تنفيذ في إطار الھيدروكلوروفلوروكربونبيانات استھالك قطاع كابو فيردي عن حكومة أبلغت       -4
 من بروتوكول مونتريال. 7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  تتوافقالتي  2015 لعام  البرنامج القطري

  إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار اإل

لسيطرة على استيراد / تصدير المواد المستنفدة من أجل ا 4/2011مرسوم بقانون رقم أصدرت كابو فيردي       -5
المواد  يشملتم وضع نظام للتراخيص والحصص، الذي و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھالألوزون بما في

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجميع واردات  وتستلزم. يھاعل القائمةوالمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 وتنفذھاوزارة البيئة حصص االستيراد سنويا  وتحددوزارة البيئة.  فيمن وحدة األوزون الوطنية  امعتمد اترخيص
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حالياعلى  القائمةال يوجد حظر على استيراد المعدات و. بفعالية

   

                                                 
  فيردي إلى اليونيب.المرسل من وزارة البيئة واإلسكان والتخطيط اإلقليمي لكابو  2016سبتمبر/ أيلول  28حسب الخطاب المؤرخ    1
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 مات التبريدقطاع خد

 تم تنفيذ األنشطة التالية:      -6

 الھيدروكلوروفلوروكربونتحديد ومراقبة  علىجمارك وخمسة ضباط شرطة  ضابطن يعشرتم تدريب   )أ (
/ كانون ديسمبر فيجمارك ضابط  50عمل لتدريب  وتم التخطيط لتنظيم حلقتي القائمة عليه،والمعدات 

 ،2016 األول

التعامل  ھاجيدة، بما فيالخدمة الممارسات  علىفني تبريد  88تدريب  وأجريت ثالث حلقات عمل وتم  )ب (
 / كانون األولإضافية في ديسمبروتم التخطيط لتنظيم حلقة عمل الھيدروكربون. التبريد باآلمن مع  

 ،فني تبريد 20تدريب ل 2016

م يطاخربطارية قابلة للشحن ومرشحات و تفريغ، مضخة مثلمعدات وأدوات (وتم شراء وتسليم   )ج (
 متعدد الوظائفوجھاز  ،مارسات الخدمة الجيدةمن أجل م) الغازات والسوائل واألبخرة ومقياس ضغط

  التبريد. للتعرف على غازات

 مشروعالرصد ووحدة تنفيذ 

 .يتنسيق اليوماللرصد وامستشار للمساعدة في  وتم تعيينترصد وحدة األوزون الوطنية تنفيذ األنشطة.       -7

 األموالمستوى صرف 

الموافق  دوالر أمريكي 79,000 دوالر أمريكي من القيمة 68,000تم صرف  ،2016 / أيلولسبتمبر حتى      -8
 ).2(الجدول  2017في عام دوالر أمريكي  11,000 قدرهحتى اآلن. وسيتم صرف رصيد  عليھا

  )دوالر أمريكي( الھيدروكلوروفلوروكربون لكابو فيرديإدارة إزالة ن المرحلة األولى من خطة عتقرير مالي  -2الجدول 

 إجمالي المعتمد الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة

  المصروف   المعتمد المصروف المعتمد المصروف المعتمد

  68,000  79,000 24,000 35,000 44,000 44,000 اليونيب

 86 10069 نسبة الصرف (%)

  

 دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإ الشريحة الثالثة من خطةخطة تنفيذ 

 سيتم تنفيذ األنشطة التالية:      -9

المواد جمارك وشرطة على تحديد ومراقبة  ضابط 80 تدريبأربع حلقات عمل ل تنظيم  )أ (
 ؛دوالر أمريكي) 15,000( القائمة عليھاالمعدات و الھيدروكلوروفلوروكربونية

القابلة لالشتعال  مواد التبريد معجيدة، والتعامل اآلمن الخدمة الممارسات  على افني 100تدريب و  )ب (
بالتعاون مع مؤسسات التدريب  ينفنيال اعتمادتنفيذ برنامج و ،واعتماد تكنولوجيات صديقة للمناخ

 ؛ دوالر أمريكي) 15,000كبيرة (ال الصيانة وورش

 ).أمريكيدوالر  5000البيانات (اإلبالغ عن والمشروع رصد و  )ج (
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  تعليقات األمانة والتوصية

 تعليقاتال

 دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإ تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيال طاراإل

 وقدرھا 2016 لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصص استيراد أصدرت حكومة كابو فيردي بالفعل       -10
 استنفاد األوزون). من قدراتطن  0,14طن متري ( 2,5

 قطاع خدمات التبريد

رغم عدم وجود تقارير و. المواد الھيدروفلوروكربونية غالبا ھيكابو فيردي البدائل المتاحة في السوق في       -11
 يدلمواد التبرلفنيين االستخدام اآلمن ادورات تدريب  شملت، مواد ومعدات التبريد بالھيدروكربون عن استخدام

ھذه  لصيانةعداد اإلتكنولوجيات كفاءة الطاقة العالية في واألوزون، المواد غير المستنفذة واعتماد بالھيدروكربون 
وضع معايير الستخدام من أجل إضافية من االتحاد األوروبي  احشدت الحكومة مواردوسوق. ال ادخولھ فورالمعدات 

 .ينفنيال عتماداالقابلة لالشتعال وتنفيذ برنامج  مواد التبريد

 استنتاج

نظام ترخيص جاري تنفيذ . واإلزالة تنفيذ خطة بسبب 22-ينخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون      -12
بروتوكول  في لإلزالةلجدول الزمني ل وفقاستھالك اال من تحقيق تخفيضات فيحصص االستيراد وسيمكن و

تدرس و. اتقدمھي تحقق األنشطة في قطاع الخدمات بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين و تحديدتم ومونتريال. 
 الصيانةالتبريد وورش  على وتعزيز التعاون مع مؤسسات التدريب المھني ينفنيال اعتمادالحكومة تنفيذ برنامج 

 التدريب المستمر للفنيين. من تمكينمن أجل الكبيرة ال

 التوصية

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة بإحاطة ة الصندوق أمان توصي     -13
الشريحة  الشاملة علىبالموافقة أيضا وتوصي  لكابو فيردي دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإاألولى من خطة 

 الشريحة تنفيذ خطةو، لكابو فيردي كربوندارة إزالة الھيدروكلوروفلورومن خطة إالثالثة من المرحلة األولى 
  مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل  عند، 2018 - 2016 الموازية للفترة

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي) 

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإخطة  (أ)
 األولى، الشريحة الثالثة)

 اليونيب 35,0004,550

  

__________________  


