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 جيبوتي: البرنامج القطري لـ 
 

 :تتكون هذه الوثيقة مما يلي 

 )أعدتها أمانة الصندوق (ورقة تقييم البرنامج القطري  •

 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق  •

 آتاب إحالة من حكومة جيبوتي •

 صفحة غالفية للبرنامج القطري  •

 )موجز تنفيذي(البرنامج القطري  •
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 حيبوتيبرنامج القطري لصفحة تقييم ال

 حالة التطبيق على اتفاقية فيينا وبروتوآول مونتريال

 التوقيع   التصديق بدء النفاذ

 )1985(اتفاقية فيينا  - 99يوليو /  تموز30 99أآتوبر /  تشرين األول28

 )1987(بروتوآول مونتريال  - 99يوليو /  تموز30 99أآتوبر /  تشرين األول28

 )1990(تعديل لندن  - 99يوليو /  تموز30 99أآتوبر /  تشرين األول28

 )1992(تعديل آوبنهاغن  - 99يوليو /  تموز30 99أآتوبر /  تشرين األول28

 )1997(تعديل مونتريال  - 99يوليو /  تموز30 99أآتوبر /  تشرين األول28

 )1999(تعديل بيجنغ  -  

 

 شئ منها لم ينتج    : إنتاج المواد الخاضعة للرقابة 

  أطنان م 21.0  )2000( استهالك المواد الخاضعة للرقابة 

 )معامل استنفاد األوزون( أطنان مثقل 20.8       

(tonnes) CFC-11 CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 TOTAL
 Halon121 Halon130 TOTAL CTC MCF TOTAL Me-Br 

ODS   2.9   17.6     0.5   21.0 

ODP   2.9   17.6     0.3   20.8 

 

 CTC and MCF MB  الهالون  CFC 100.0% :  حسب الموادمعامل استنفاد األوزونتوزيع 

Aerosol Foam Halon Refrigeration Solvent  :سب القطاع حمعامل استنفاد األوزونتوزيع 
 Other MB 

 0.0 0.0 0.0 20.8          0.0 0.0 0.0  :معامل استنفاد األوزوناستهالك 

 %100.0     :نسبة المئوية من المجموع ال

 

 بروميد الميثيل  هالونات CFCs)طن معامل استنفاد األوزون(  : بروتوآول مونتريال 

   21.1   استهالك خط األساس 
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   10.5 2005مستوى االستهالك المسموح به في 

 )2002(البرنامج القطري : المصدر 

 البرنامج القطري 

 )2007-2002( سنوات 6     :مدة البرنامج القطري

 2010 في نهاية CFCإزالة آاملة للـ   :هدف إزالة المواد المستنفدة لألوزون

 خدمة التبريدقطاع      :مجال األولوية في اإلزالة

  دوالر أمريكي385,250     :تكلفة األنشطة في البرنامج القطري

 

 االستراتيجية 

. 2010بحلول عام     . ستهالك المواد المستنفدة لألوزون      ا إلتمام إزالة  لالزمة   إن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الخطوات ا             
وستحظر الحكومة  . وتقترح  الحكومة إنشاء وحدة للتنسيق تكون مسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الواردة في البرنامج القطري                    

لتراخيص ل انظامستضع   ؛ و  2003 بحلول   نالمواد المستنفدة لألوزو   والمعدات التي تعمل ب    المواد المستنفدة لألوزون  استيراد  
لمواد افي الجو وتنفيذ برنامج إعالمي لرفع مستوى الوعي بالمسائل المتصلة ب                        نبعاثات   الض لوائح ا    يخفتسن لوائح ل    تو

 .المستنفدة لألوزون
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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

 

 تعليقات 

خطة إدارة غازات التبريد لـ جيبوتي في            /برنامج القطري     خالل إعداد ال     تعلى أساس الدراسة المسحية التي جر           .1
 طن  2.9( في البلد    لمواد المستنفدة لألوزون   آانت هي االستهالك اإلجمالي ل      CFC من الـ    ODP طن   20.9 ، ذآر أن     2000

 استنفاد   طن معامل  0.3 و   CFC-12 طن معامل استنفاد األوزون من الـ        17.6 ، و    CFC-11معامل استنفاد األوزون من الـ      
 . في البلد يستعمل لخدمة معدات التبريد CFCومجموع استهالك الـ ) . CFC-115األوزون من الـ 

 

 ، وسن لوائح لحظر استيراد المعدات التي             لمواد المستنفدة لألوزون   تقترح حكومة جيبوتي إنشاء نظام للتراخيص ل           .2
لمواد المستنفدة    والمعدات التي تعمل با        لمستنفدة لألوزون  لمواد ا   الضرائب على ا      وزيادة ،     2003 بحلول     CFCتعمل بالـ     
 في الجو من خالل تطبيق ممارسات خدمة جيدة                   لمواد المستنفدة لألوزون      ووضع حوافز لتخفيض انبعاثات ا              لألوزون

 .زون اد وإعادة تدوير غازات التبريد وتنفيذ برامج لتوعية الجمهور في القضايا المتعلقة بطبقة األودوعمليات استر

 

 . طبقًا للجدول الزمني لبروتوآول مونتريال لمواد المستنفدة لألوزونوالحكومة ملتزمة بإزالة استهالك ا .3

 

 مشروعًا إلنشاء وحدة وطنية لألوزون في وزارة اإلسكان والمدن والبيئة وإدارة شؤون                    يشملإن البرنامج القطري      .4
وتعليقات .  دوالر أمريكي لتنفيذ هذا المشروع                96,000 إجماليًا      اوتطلب جيبوتي مبلغ     ) . تعزيز مؤسسي      (األراضي   

(وتوصيـات أمـانة الصنـدوق على هذا الطـلب واردة في التعديـالت على برنامج عمل برنـامج األمم المتحدة للبيئة                                            
UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/26. ( 

 

 إجماليًا قدره     ا وتطلب حكومة جيبوتي مبلغ        . لخطة إدارة غازات التبريد            مشروعويشمل البرنامج القطري آذلك          .5
وتعليقات وتوصيات األمانة بشأن هذا الطلب واردة في الوثيقة                              . المشروع دوالر أمريكي لتنفيذ هذا                   289,250

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/35 
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اتبة رسمية ألمانة   واقترحت أمانة الصندوق أن يقوم برنـامج األمم المتحدة للبيئة بإبالغ حكومة جيبوتي عن طريق مك                 .6
 – 1997 في    CFCإلبالغ عن استهالك البلد من المواد المستنفدة لألوزون، مع بيان متوسط استهالك الـ                       تطلب ا   األوزون

 . لحساب االمتثال بالنسبة لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف ا ، إلمكان تحديد خط األساس الذي يتخذ معيار1999

 

 

 توصيات

  

 : يلي بمالصندوق توصي أمانة ا

 

غير أن هذه الموافقة ال تعني الموافقة على المشروعات المبينة فيه وعلى                 .  القطري لجيبوتي     البرنامجالموافقة على     .7
 .مستوى تمويلها 

 

 ،  تقديم بيانات سنويًا إلى اللجنة التنفيذية عما يحرز من تقدم في تنفيذ البرنامج القطري                   جيبوتيأن تطلب من حكومة       .8
وباستعمال ) . 135، الفقرة    UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40(وفقًا لمقرر اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ البرامج القطرية             

ديسمبر /  آانون األول   31 إلى    2002أغسطس  /  آب 1الشكل المقرر ينبغي أن يقدم التقرير األول ، الذي يغطي الفترة من                    
 .2004مايو /   أيار1 إلى أمانة الصندوق في موعد ال يتجاوز 2003


