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 برنامج
 األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

 األطرافاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال  

 االجتماع السابع و الثالثون 
 2002 تموز 19-17 ،مونتريال 

 
 دجيبوتي:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراحات المشروعات التالية

  
 التبريد

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي           رصد األنشطة في إطار خطة إدارة التبريد: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     إسترداد وإعادة تدوير: RMP خطة إدارة التبريد تنفيذ •
 برنامج األمم المتحدة للبيئة   المساعدة على وضع التشريعات القانونية: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  •
 برنامج األمم المتحدة للبيئة     تدريب الجمارك: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  •
 برنامج األمم المتحدة للبيئة   التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  •
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 ورقة تقييم المشروع

 دجيبوتي
 طن معامل استنفاد األوزون 9،20): 2000(ستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع ا  التبريد: القطاع 

 
   غير متوافرة                        :ع الفرعيعتبات جدوى التكاليف في القطا

: 

  رصد األنشطة في إطار خطة إدارة التبريد: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  )أ(
     سترداد وإعادة تدويرا: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  )ب(
   لقانونيةالمساعدة إلى وضع التشريعات ا: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  )ج(
      تدريب الجمارك: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  )د(
  التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد   )ـه(

 بيانات المشروع RMPخطة إدارة التبريد 
التدريب على 

 التبريد
سترداد وإعادة الا التشريعات تدريب الجمارك

 التدوير
  الرصد

 

 

12 

79,200 

 

 

742,000 

100% 

0% 

74,200 

 

 

12 

38,100 

 

 

33,100 

100% 

0% 

33,100 

 

 

6 

9,000 

 

 

0 

100% 

0% 

0 

20.90 

5.70 

24 

162,950 

 

 

136,463 

100% 

0% 

0 

23.99 

 

 

24 

25,000 

 

 

25,000 

100% 

0% 

25,000 

 الوحدة الوطنية لألوزون

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

 األمم برنامج
 المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

 )طن معامل استنفاد األوزون(أة استهالك المنش
 )زونطن معامل استنفاد األو(وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة المشروع النهائية 

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 
 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 %الملكية المحلية
 %عنصر الصادرات

 )بالدوالر األمريكي( المطلوب المبلغ
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 تأييد تمويل الجهة النظيرة ؟
 
 
 

 الوآالة الوطنية المنسقة
 
 

 الوآالة المنفذة
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74,200 

 

 

9,646 

33,100 

 

 

4,303 

0 

 

136,463 

5.70 

23.99 

17,740 

25,000 

 

 

3,250 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى به 
 )طن معامل استنفاد األوزون(وقع المشروع 

 )آلغ/يبالدوالر األمريك(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 

 مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف 28,250 154,203  37,403 83,846
 )بالدوالر األمريكي (
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 وصف المشروع

 
ن              .1 ته اللج ذي قّدم ي الوطني ال يذي  ـيتضمن مشروع دجيبوت نظ   إة لُيصار    ـة التنف ى ال يه في إط     ـل تم  ـ ر ف (ا السابع والثالثين     ـاعهار اج

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/61 (        تراح مشروع خطة إدارة التبريد شتراك بين برنامج األمم المتحدة الالذي سيتّم تنفيذه با ) RPM(اق
 . للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 قطاع التبريد

 
ام    .2 ي      2000ع دِّر إجمال بلغ     . ف.ك.ك.ستهالك ال م   ا، قُّ ية ت -CFC أطنان، تضّم في الدرجة األولى غاز التبريد من نوع    9،20بكم

ام   17.6 (12 تنفاد األوزون ل ا طن مع امل     2.9 (CFC-11، و )س تنفاد األوزون اطن مع امل     0.3 (CFC-115، و )س تنفاد  اطن مع س
ي ا). األوزون تعمل إجمال ادة ال مالوُيس ي من م تهالك الوطن بريد. ف.ك.ك.س دات الت ة مع ي خدم تجارية 1،5: ف بريد ال زة الت ي أجه  طن ف

ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من غاز .  طنا في وحدات تكييف هواء السيارات11.0 أطنان في أجهزة التبريد المنزلية، و    4.8 والصناعية، 
 . دوالرًا أمريكيًاCFC-12، 5.80 و CFC-11التبريد حاليًا في دجيبوتي، من نوع 

 
تورُد  .3 بريد  أُتس زة الت عودية ومصر     جه ية الس ة العرب ي والمملك ا ودب ن فرنس ى م ة األول ية بالدرج بريد  . المنزل زة الت ل أجه وتعم

بة  ية، بنس بريد 80المنزل از الت بًا، بواسطة غ ئة تقري ي الم تاج CFC-12 ف دات 30؛ ويح ذه المع ن ه ئة م ي الم امإ ف لَّ ع ة آ ى الخدم ا . ل أم
تجاري         بريد ال دات الت ، ومخازن التبريد لحفظ اللحوم، )السوبرمارآت(ة والصناعية فهي المحال التجارية الكبيرة  المستهلكون األساسيون لمع

فيات اعم والمستش نادق والمط يف  . والف نظام تكي زة ب ية المجه بات اآلل وع المرآ ن أصل مجم ون  14,560، )20,800(وم ية تك بة آل  مرآ
 .CFC-12مجهزة بنظام يعمل بواسطة غاز التبريد 

 
 .، معظمهم من غير المؤهلين450فنيين العاملين في هذا القطاع يبلغ مجموع ال .4
 

ة خطوات عديدة تهدف        .5 ترح الحكوم ستنفاد األوزون، تشمل فرض حظر استهالك الوطني من معامل اللى إتمام إزالة تدريجية لإتق
ى    ة بواسطة غاز التبريد م         اعل بريد العامل تيراد معدات الت اعتبارًا من العام ) ا أجهزة تكييف السياراتبما فيه( وتصديرها CFC. ف.ك.ك.س

2003 اعتبارًا من العام     CFC. ف.ك.ك.ستيراد السيارات المجهزة بأنظمة تكييف عاملة بواسطة غاز التبريد م         ا؛ وفرض حظر على     2003
ى  بريد م  ا؛ وفرض حظر عل از الت طة غ ة بواس يارات العامل ات الس تيراد آباس ن العCFC-12. ف.ك.ك.س بارًا م ؛ وخفض 2005ام  اعت

بريد ال م             ادة ت ى آالت استرداد وإع تحديد الحصص بشأن استهالك المادة                 .ف.ك.ك.الضرائب عل اٍم إلصدار التراخيص وآخر ل ؛ وضع نظ
ألوزون م   تنفدة ل ألوزون م      ODS. أ.م.المس تنفدة ل ادة المس ة بواسطة الم دات العامل ير     ODS. أ.م. والمع ه تداب ز تدعم رنامج حواف ؛ وتنظيم ب

ة غير عاملة بواسطة ال م                  قائم  بريد بديل زة ت تعمال أجه ى سياسات تشّجع اس  خضعت إلعادة CFC. ف.ك.ك. ومواد مCFC. ف.ك.ك.ة عل
 .التدوير

 
 RPMمشروعات فرعية ضمن خطة إدارة التبريد 

 
بريد         .6 رنامج مساعدة فنية يهدف          إ مطالب تدعو      RPMتتضمن خطة إدارة الت ى وضع ب ستيراد اة عملية لى تأسيس أنظمة لمراقب   إل

ألوزون م  تنفدة ل ادة المس ألوزون    ODS. أ.م.الم تنفدة ل ادة المس طة الم ة بواس دات العامل ي 9,000( والمع رنامج  )دوالر أمريك يم ب ، وتنظ
يقهم نظام إصدار التراخيص واألنظمة المتعلقة بالمادة المستنفدة لألوزون م               ى تطب يد عل ارك للتأآ ئٍة من ضباط الجم  (ODS. أ.م.تدريب م

ي38,100 يًا         ) دوالر أمريك رين فن ئة وعش بريد ألربعم ي إدارة الت يدة ف ات الج ول الممارس ب ح رنامج تدري يم ب  دوالر 79,200(؛ وتنظ
 مضّخة إلعادة التدوير ومعدات إضافية    12 آلة إلعادة التدوير، و      21سترداد وإعادة التدوير يشمل     ال؛ ولحظ جدول زمني وطني ل        )أمريكي 
 ). دوالرًا أمريكيًا162,950(مساعدة 

 
بريد             .7 يذ خطة إدارة الت ي إتمام إزالة تدريجية لنسبة تبلغ            RPMمن خالل تنف ة دجيبوت ترح حكوم  في المئة من خط األساس 85، تق
 .2007بحلول العام ) ستنفاد األوزون ا طنًا من معامل 18 يحوال. (ف.ك.ك.ستهالك ال مال
 
ؤولة عن ر .8 دة األوزون مس ون وح بريد  سوف تك ة إدارة الت ترحة ضمن خط ية المق ة التدريج يقها RPMصد أنشطة اإلزال  وتنس

 .وسوف توطِّد تعاونها مع وزارتي الصناعة والمالية، وغرفة التجارة والصناعة، وإدارة الجمارك، ومراآز التدريب. وتنفيذها
 
 

 مالحظات األمانة وتوصياتها
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 المالحظات

 
ة  .9 ارت األمان نةإأش ى أّن اللج دره   ل بلغًا وق ت م د خّصص يذية ق ي   000،60 التنف ي ف برنامج الوطن داد ال ي إلع  دوالر أمريك

ي  بريد        /دجيبوت ة                      (RMPبشأن خطة إدارة الت ي السابق ألنشطة مماثل يه ف ذي تمت المصادقة عل بلغ ال ى أن تكون قد       )وهو ضعف الم ، عل
رعى شؤون معامل               ي ت يُة الت ون جاهزًة إّبان المباشرة بتحضير البرنامج الوطني، وذلك لتفادي أي ستنفاد األوزاأصبحت التشريعاُت القانون

بريد                   ية ضمن خطة إدارة الت يذ المشروعات الفرع ي تنف رنامج األمم المتحدة للبيئة      . RMPتأخير ف د لفت ب لى أّن األنشطة إنتباه األمانة اوق
ام                    ا ع يتّم إنجازه دأت وس د ب ية ق إعداد التشريعات القانون بطة ب  بما تبقى من أموال بنتيجة إعداد البرنامج الوطني؛ لذلك، وافقت           2002المرت

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة على عدم المطالبة بتمويل إضافي لهذا النشاط
 

، ضمن إطار مشروع RMPجرت المطالبة بمساعدة مالية لرصد تنفيذ المشروعات الفرعية المبّينة في خطة إدارة التبريد  .10
غير أّن األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة . سترداد وإعادة التدويرالؤسسي والمشروع الفرعي لالتعزيز الم

ومن ثّم، جرى تعديل تكاليف . RMPللبيئة اتفقوا على لحظ عنصر الرصد هذا آبرنامج فرعي يغطي آافة أنشطة خطة إدارة التبريد 
 .المشروع على هذا األساس

 
(وافقت برنامج األمم المتحدة للبيئة على عدم المطالبة بنفقات سفر الخبراء المعنيين ببرامج تدريب فنيي التبريد وتدريب الجمارك  .11

 . متثال المصادق عليه يغطي هذه النفقاتال، بما أّن  برنامج دعم ا)دوالر أمريكي لكل برنامج من برامج التدريب  5,000
 

لتزامها ومسؤولياتها وارتباطاتها المالية المتعلقة امانة الصندوق، قّدمت حكومة دجيبوتي آتابًا رسميًا يلحظ بناًء على طلب أ .12
 .33/13، و32/10، و31/48بالقرارات 

 
 



 
 التوصيات

 
 :دناهأليه إتوصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية على المشروعات بالمستوى التمويلي المشار  .13

 
 تكلفة الدعم  الوآالة المنفذة

 )بالدوالر األمريكي(
 تمويل المشروع

 )بالدوالر األمريكي(
  عنوان المشروع 

م   رنامج األم ب
 المتحدة اإلنمائي

 : RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  25,000 3,250
  رصد األنشطة في إطار خطة إدارة التبريد

 )أ(

م   رنامج األم ب
 المتحدة اإلنمائي

 : RMPإدارة التبريد تنفيذ خطة  136,463 17,740
  سترداد وإعادة التدويرالا

  

 )ب(

م   رنامج األم ب
 المتحدة للبيئة

 : RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  0 0
 المساعدة إلى وضع التشريعات القانونية

 )ج(

م   رنامج األم ب
 المتحدة للبيئة

 )د( تدريب الجمارك: RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  33,100 4,303

رنامج األ م ب م
 المتحدة للبيئة

 :RMPتنفيذ خطة إدارة التبريد  74,200 9,646
  التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد

 )ه(

 


