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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
   والخمسونلثالثااع ــــــاالجتم

 2007 تشرين الثاني/رنوفمب 30-26مونتريال، 
 
  
  
  
  
  

  جيبوتــي: مقترح مشروع 
  
  
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 
  

  إزالة تدريجّية
  
 )ليونيبا(برنامج األمم المتحدة للبيئة          ختامّيةخطة إدارة إزالة  •

  )ئنديبياليو (اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة و           )الشريحة األولى(
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  جيبوتــي

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

  لمشروعفرعية لن يواعن

 

  أحدث البيانات المبلّغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون  والتي جرى تناولها في المشروع

  )2007 أيلول/رسبتمب ، بتاريخ 2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007 أيلول/رسبتمببتاريخ ، 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء

 غير متاح )من قدرات استنفاد األوزونطن (للتمويل إستهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل 
  من قدرات استنفاد األوزون  واحدإجمالي اإلزالة  طن : دوالر أمريكي281 162إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 بيانات المشـروع
 غير متاح 0.0 0 14.14 3.15 10.5 حدود بروتوكول مونتريال
 غير متاح 0.0 0 7.00 3.15 10.5 حدود االستهالك السنوي

متاحغير  غير متاح غير متاح  اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية  غير متاح غير متاح 
 3.15 0.0 1.15 2   اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخراً

المرفق ألف
الكلوروفلور
 وكربون

من طن (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح   غير الممولةاإلزالة السنوية

        يتعين إزالتهاستهالك المواّد المستنفدة لألوزون الذيإجمالي 
        ):أمريكيدوالر (تكاليف المشروع النهائية 

 000 148   000 59 000 89  اليونيب :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 000 147    000 147  اليوئنديبــــي :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 
 000 295   000 59 000 236  إجمالي تمويل المشروع 

       )ريكيدوالر أم(التكاليف النهائية للدعم 
 240 19   670 7 570 11  اليونيب :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 

 اليوئنديبــــي
 13 230    13 230  

 470 32   670 7 800 24  إجمالي تكاليف الدعم 
  470 327   670 66 800 260 )دوالر أمريكي(طرافإجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األ

    )كجم/دوالر أمريكي(فعالية التكلفة النهائية للمشروع 

  معلّق :طلب التمويل

 

 اليوئنديبي واليونيب)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 اليونيب  و التوعيةالتشريع  تحديث استعراض و) أ 
ليوئنديبــــي / اليونيب  ألدواتالجيدة الخاصة بالبدائل و توفير اممارسات التبريد عاى الـ نييتدريبب ف) ب  
ليوئنديبــــي / اليونيب  موظفين آخرينالجمارك و مظفي  تدريبب تكميلي خاص ب) ج  
 اليونيب تنفيذ و رصد المشروع ) د

ادارة  البيئة و ، التعمير،وزارة السكن  :سيق الوطنيةوكالة التن
 األراضي

وعة األولى المرفق ألف، المجم
 )الكلوروفلوروكربون(

3.1  

المواّد المستنفدة 
 لألوزون 

غازات الرغاوياإليروصوالت
 التبريد

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيباتخدمة التبريد

    3.1   لوروكربونالكلوروف
       

.معلّقة توصيات األمانة
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  وصف المشروع
  
يبوتي، ذة الرئيسية، ونيابة عن حكومة ج الوكالة المنف، بصفته)اليونيب(للبيئة األمم المتحدة برنامج  قّدم  .1

. ثالث والخمسينختامية لمواّد كلورو فلورو كربون لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخطة إدارة إزالة 
وتبلغ الكلفة األجمالية لخطة ). اليوئنديبي(تنفيذ المشروع بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أيضاً وسيتّم

 دوالر أمريكي زائد 000 148( دوالر أمريكي 000 295ا جرى تقديمها، إدارة اإلزالة الختامية لجيبوتي، كم
 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة 000 147 دوالراً أمريكياً لليونيب، و240 19تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 

ورو فلورو كربون ويقترح المشروع اإلزالة الكاملة لمواّد كل).  دوالراً أمريكياً لليوئنديبي230 13الوكالة وقدرها 
  . طن من قدرات استنفاد األوزون21.0وخط أساس كلورو فلورو كربون لالمتثال هو . 2009مع نهاية عام 

  
  خلفّيــة

  
مبلغ ة ـة التنفيذيـ خصّصت اللجند،ـ إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات التبريبالنسبة  .2

يب، في اجتماعها السابع والثالثين، من أجل وضع أنظمة للمواّد لليوئتديبي واليون اً أمريكياً دوالر263 277
المستنفدة لألوزون، وتنفيذ برامج التدريب لتقنّيي خدمات التبريد وموظفي الجمارك، وإنشاء برنامج لالسترداد 

 في وقد أسفر تنفيذ األنشطة. وبرنامج لرصد األنشطة المدرجة في خطة إدارة غازات التبريد, وإعادة التدوير
 تقنّياً لعمليات االسترداد 25 تقنّياً لخدمات التبريد لممارسات الخدمة السليمة، و80قطاع خدمات التبريد عن تدريب 

د تحديد النوعية مازالت َد من ُع10وقد أّدى أيضاً إلى توزيع مشتريات .  من موظفي الجمارك80وإعادة التدوير و
. إعادة التدوير ومعّدات تابعة، وأنشطة توعية عاّمة وتعميم معلومات آلة لالسترداد و23تنتظر التوزيع، وتوزيع 

   .وقد تّم استرداد كميات ضئيلة جداً من مواّد كلورو فلورو كربون وإعادة استعمالها
  

   العامة والتشريعاتاتالسياس
  
لواردات ) كوتا(، وهي تتضّمن نظام حصص 2004إن أنظمة المواد المستنفدة لألوزون قائمة منذ عام   .3

المواد المستنفدة لألوزون، وللمعّدات المحتوية على مواد مستنفدة لألوزون، وقيوداً على تصدير المواد المستنفدة 
ولكّن نظام الحصص لن يصبح ساري المفعول إالّ . لألوزون والمعّدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون

وفي حين أن هذا المرسوم قد ٌأبلغ إلى موظفي الجمارك، . ة، عندما تصبح رخص االستيراد اضطراري2008عام 
  .هنالك برهان ضئيل على تحديد تنفيذه الكامل

  
  قطاع خدمات التبريد

  
 طن 2.1، ثّمة 2006 طن كلورو فلورو كربون المستعملة في قطاع خدمات التبريد عام 3.1من مجموع   .4

 طن من قدرات استنفاد األوزون ألنظمة 0.9من قدرات استنفاد األوزون مستعملة لخدمة الثالّجات المنزلية، و
.  طن من قدرات استنفاد األوزون لوحدات أجهزة تكييف الهواء المتحّركة0.1التبريد التجارية والصناعية، و

 80( بالمئة تقريباً 23و.  منهم في القطاع غير النظامي من تقنّيي التبريد في ذاك البلد، كثيرون420وهنالك قرابة 
: واألسعار الحالية لغازات التبريد ولكّل كيلوغرام واحد هي. من بين هؤالء التقنّيين تلقّوا تدريباً رسمّياً ) تقنّياً

 19,80، و11- دوالر أمريكي لكلورو فلورو كربون16,9، و12- دوالر أمريكي لكلورو فلورو كربون15,30
  .22- دوالراً أمريكياً لهيدرو كلورو فلورو كربون12,00، و134aدوالر أمريكي لهيدرو فلورو كربون 
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  خطة إدارة اإلزالة الختاميةفي أنشطة مقترحة 
  
  :إن األنشطة التالية مقترحة للتنفيذ عبر مشروع خطة إدارة اإلزالة الختامية  .5
  

 ؛ة التوعيةمراجعة وتحديث التشريعات وإثار  ) أ(
  

 ؛توفير األدواتبدريب تقنّيي التبريد على الممارسات السليمة ذات الصلة بالبدائل وت  ) ب(
 

 ؛ وتدريب تكميلي لموظفي الجمارك ورسمّيين آخرين  ) ج(
  

  .ورصد المشروعتنفيذ   ) د(
  
  

   وتوصيتها المتعّدد األطرافتعليقات أمانة الصندوق
  

  التعليقات
  
 الذي أبلغت عنه 2006واّد كلورو فلورو كربون عام  طن من قدرات استنفاد األوزون لم3.1إن استهالك   .7

حكومة جيبوتي كجزء من تبليغ برنامجها القطري، هو اآلن في المستوى نفسه لالستهالك المسموح به بمقتضى 
واستناداً إلى البيانات المتوافرة، أظهرت جيبوتي انخفاضاً ثابتاً الستهالك مواّد كلورو فلورو . بروتوكول مونتريال

 طن من قدرات استنفاد األوزون عام 7.1، إلى 2000 طن من قدرات استنفاد األوزون عام 20.7ن من كربو
 2006 و2005 هو ضمن الحدود المسموح بها، فقد بلغ التخفيض بين 2006وفي حين أن استهالكها لعام . 2005

  .بلغت عنه الوكالةخمسين بالمئة تقريباً من خالل أنشطة في إطار خطة إدارة غازات التبريد، كما أ
  
ناقشت اللجنة التنفيذية مع الوكالة المنفذة القضايا التقنية المتعلّقة بالمستويات الحالية الستهالك كلورو   .8

فلورو كربون في جيبوتي، ومستوى تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد، خصوصاً عندما تكون ذات صلة بأنشطة 
تامية، والحالة الراهنة لصرف األنشطة المضمَّنة في خطة إدارة غازات مماثلة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة الخ

التبريد الموافق عليها، وحالة المعّدات التي تّم شراؤها من خالل خطة إدارة غازات التبريد وعلى األخص آالت 
ص لقطاع التبريد وقد أثارت أيضاً قضايا تتعلق بقابلية الحياة لبرامج تحفيز وبنوع خا. تحديد نوع غازات التبريد

المنزلي، واالستدامة اإلجمالية لألنشطة من ضمن خطة إدارة اإلزالة الختامية بغية ضمان تحقيق ذاك البلد إلزالة 
  .2010كاملة لمواّد كلورو فلورو كربون في حدود العام 

  
  

  مستوى التمويل وإجراءات التنفيذ
  
   :مانة أّنأثناء مراجعة خطة إدارة اإلزالة الختامية لحظت األ  9
  

، 5في قطاع التبريد في ذاك البلد، كما هو مبّين في الفقرة معظم استعمال كلورو فلورو كربون   ) أ(
وقد لوحظ أيضاً أن استعمال كلورو فلورو كربون في هذا . هو في قطاع تكييف الهواء المنزلي

 22-ون بالمئة موّزعة بين هيدرو كلورو فلورو كرب53 بالمئة وأن 47القطاع يمثّل فقط 
 ؛134a-وهيدرو فلورو كربون
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وإعادة التدوير في نطاق خطة إدارة غازات التبريد نظاماً من المتوقّع أن ينشئ برنامج االسترداد   ) ب(
 وفي حين أن المعّدات قد ُوّزعت على بعض .وطنياً لالسترداد وإعادة التدوير في ذاك البلد

افز لمثل هذا البرنامج خفيف جّداً، وأن المشاغل، ليست بعد مستعملة بصورة شاملة، حيث أن الح
 ؛الكميات المستََرّدة ضئيلة وأن المعّدات المعاد استعمالها حاصلة على الخدمة الضرورية

 
أسفر تدريب التقنّيين عن ممارسات سليمة يتقّيد بها األشخاص الحاصلون على التدريب، ولكن   ) ج(

ديثة والبدائل، كالهايدرو كرابن مثالً، ثّمة حاجة لمزيد من التدريب في مجال التكنولوجيا الح
 ؛نظراً للتدفّق مؤخراً لمكابس هايدروكربون على األسواق

  
تشير أسعار غازات التبريد إلى نزعة جديرة باالهتمام لزيادة في أسعار مواّد كلورو فلورو   ) د(

 مواد كلورو سعر الذي مازال سعره يفوق 134a-كربون، في حين أن هيدرو فلورو كربون
 ؛ وو كربون، يميل إلى االنخفاض خالل السنوات األربع األخيرةفلور

  
على الرغم من وجود مكابس هايدروكربون في األسواق، ليس هنالك استيراد لغازات تبريد   )ه(

ويلجأ أصحابها في الغالب إلى . هايدروكربون لذاك البلد، ولذلك فمن الصعب الحصول عليها
  استعمال غاز البوتان كغاز تبريد؛

  
في حين أنه ُيتوقّع أن تستوحي المشروعات المقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختامية من   )و(

الدروس المحّصلة من خطة إدارة غازات التبريد، مازالت خطة إدارة اإلزالة الختامية تبدو أنها 
تعالج على أساس كل مشروع على حدة، وهي ال تؤّمن استراتيجية شاملة عن كيفية تحقيق 

  .تثال واستدامته من خالل تفاعل مكّوناته المختلفةاالم
  

أورد اليونيب إيضاحاً بشأن حالة المعّدات وعن كيفية دمجها في خطة إدارة اإلزالة الختامية، وأفاد أن   .10
تشرين الثاني عندما يجري تدريب الدفعة النهائية من /التوزيع الكامل ألالت تحديد النوعّية سيتّم في نوفمبر

والتمست األمانة معلومات عن عنصر المعّدات المبّين في خطة إدارة اإلزالة . سات الجمركية السليمةالممار
يدروكربون لالستدالل، التي طُلبت بأسعار مرتفعة، وتوزيع قطع الغيار تامية، وخصوصاً الحاجة لمعّدات هالخ

ن ضرورية لتمكين التقنّيين من صيانة وشرح اليونيب أن معّدات هيدروكربو. والسوائل البديلة لخدمات التبريد
ومن المحتمل أيضاً أن يشّجع ذلك على استيراد غازات تبريد . الثالّجات العاملة بواسطة مضاغط هيدروكربون

، التي خُطط لها في إطار  على نطاق واسعهايدروكربون يحتاج إليها البلد بهدف الخوض في إعادة تهيئة المعّدات
  .تاميةخطة إدارة اإلزالة الخ

  
مازالت األمانة تناقش مع اليونيب بعض مسائل األسعار التي تحتاج إلى حلول، وسوف تعلم بناء عليه   .11

  .اللجنة التنفيذية بنتائج هذه المناقشة قبل االجتماع الثالث والخمسين
  

  التوصية
  

 .معلّقة  .12


