
 
 

 
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  
  
 

  كابو فيردي:  مشروع  مقترح

  
  

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

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب)

، األولىالمرحلة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الرابعةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  كابو فيردي
الموافقة االجتماع الذي تمت خالله   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  عليه
  تدبير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  )األولى(المرحلة 

  2020% بحلول عام 35  الرابع والسبعين  اليونيب

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.08  2017السنة:   (المرفق ج المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2017 السنة: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ) أحدثثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123-الهيدروكلوروفلوروكربون
              124-الهيدروكلوروفلوروكربون
              ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
              ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.08     0.08       22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

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

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0  المتبقي: 4.1  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

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

0.02  0.01 0.03 

 51,980 18,080  33,900  التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 
  (تقديرية)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

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

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 0.16 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25

 التمويل المتفق عليه
  (دوالر أمريكي)

  اليونيب

  

تكاليف 
  المشروع

44,000 0 35,000 0 0 35,000 0 30,000 0 16,000 160,000 

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

األموال الموافق عليها من قبل 
  اللجنة التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

44,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 114,000 

 14,820 0 0 0 0 4,550 0 0 4,550 0 5,720  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
عليها خالل هذا الموافقة 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 

 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/27 
 
 

3 

  وصف المشروع

ريحة  ، طلباً لتمويلمعيّنة كوكالة منفذة اليونيب، قدّم كابو فيرديبالنيابة عن حكومة   -1 المرحلة  من الرابحةالش
ية،  األولى يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله كاليف  ،دوالر أمريكي 30,000 قدره بمبلغمن خطة إدارة إزا ئد ت زا

ريحة . 3,9001الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش وتقرير التحقق من  الثالثةيتض
  .2020 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و 2017للعام  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 وم ك ت ح غ ل رديأب ي و ف اب ن ك الك  ع ه ت ا 0.08اس ف ن ت درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط م
تهالك  1ويبين الجدول  .2017في عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس

2013-2017.  

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  كابو فيرديالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

واد م ال
22-الهيدروكلوروفلوروكربون

خط األساس  2017 2016 2015 2014 2013

 20.1  1.57      2.30     3.153.022.50 طن متري
 1.1 0.170.170.140.130.08 طن من قدرات استنفاد األوزون

يدتم   -3 كابو فيرديس ساأخط  تحد ية ل إدارة خطة اد لمسح إلعداء اجرإقبل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
ات رطن من قد 0.25ية عند البدانقطة  تحديدتم ، لمسحالى نتائج داً إستناا الهيدروكلوروفلوروكربونية.اد لموالة إزا

بةيضاً لوضع أستخدمت التي ، واي)طن متر 4.6وزون (ألد استنفاا هداف الرقا للجنة  والحكومة ابين ق التفاافي  أ
المائة ودون  92كان دون خّط األساس بـ  2017م في عا  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالا إن .2لتنفيذيةا

ستهالك  في المائة. ويشهد 68بـ ية دالباة طنق ً  في كابو فيردي الهيدروكلوروفلوروكربونيةاد لمواا منذ عام  انخفاضا
طة المنفذة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء2013 ص، واألنش ، . ويعزى ذلك إلى تنفيذ نظام التراخيص والحص

طة  توىوأنش وق في سول للتحن کاو الهيدروكلوروفلوروكربونية.اد لموال إدخال بدائالوعي، التي عززت  رفع مس
د ودات معداد مإ نية  وبرکوروفلدرولهيواد المالی إنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المن امرف لغهواء االف تکييالتبري

 ً     .كالستهالوى اعلی مست تأثيراً أيضا

تيرا  -4 ية التي يتم اس اس تنفدة لألوزون، فإّن غازات التبريد األس ح بدائل المواد المس دها إلى البالد هي ووفقاً لمس
تخدام R-407Cو  R-410Aأ و 134-والهيدروكلوروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون اً اس . ويتم أيض

 في التبريد المنزلي.  R-600aكمية صغيرة من 

  لبرنامج القطريتقرير عن تنفيذ ا

نات القطاعية ال كابو فيرديأبلغت حكومة   -5 يا تهعن الب ية بمالس وجب ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
قة مع البيانات المبلغ عن، 2017التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  ى المادةوقد كانت هذه البيانات متس  ها بمقتض

  من بروتوكول مونتريال.  7

  تقرير التحقق 

تحقق  -6 ل قرير ا ت دّ  ادرات أك لواردات وص ص  تراخيص وحص ام  نظ ذ  نفّ ت ة  لحكوم مواد  أّن ا ل ا
تهالك اإلجمالي للموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعام الهيدروكلوروفلوروكربونية   0.08ان ك 2017وأن االس

تنفاد األوزون. وخلص تقرير التحقق إلى أن كابو فير ات بروتوكو دي امتثلت لجدولطن من قدرات اس ل تخفيض
  واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. مونتريال

                                                 
  من وزارة البيئة في كابو فيردي إلى اليونيب. 2018نيسان/ابريل  23وفقاً للخطاب تاريخ  1
من الوثيقة  12و  11تم عرض مسألة التمييز بين خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية في الفقرتين  2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/27.  
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   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

من الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتضتنفّذ كابو فيردي نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد   -7
اً المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن ال يزال ينبغي ت ص نظام التراخيص أيض طبي الحص

  .  على استيراد هذه المعدات

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -8

موظفاً من موظفي  22موظفاً من موظفي الجمارك و 19تم خاللها تدريب خمس حلقات عمل تدريبية  عقدتم   )أ(
ة على المواد  ائم دات الق ة والمع دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي د ومراقب دي اذ على تح اإلنف

افيتين لـ  موظفاً من موظفي  40الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ ومن المقرر عقد حلقتي عمل تدريبيتين إض
 ؛ و2018الجمارك في تموز/يوليو 

د تم    )ب( ازات تبري ة لغ ة اآلمن اول ك المن ا في ذل دة، بم ة الجي دم ات الخ ارس ل حول مم ات عم د أربع حلق عق
 20فني من فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ ومن المقرر عقد حلقة عمل إضافية لـ  94الهيدروكربون لـ 

 .2018فنيي في تموز/يوليو 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

األوزون الوطنية تنفيذ األنشطة. وتم استخدام مستشار للمساعدة في عملية الرصد اليومية وجمع ترصد وحدة   -9
  البيانات.

  مستوى صرف األموال

ان/ابريل كما في -10 ل ، 2018نيس رف دوالر أمريكي الموافق عليه  114,000مبلغ الـ من أص حتى اآلن، تم ص
يد البال. 2ول دوالر أمريكي على النحو المبيّن في الجد 99,000 رف الرص يتم ص دوالر أمريكي في  15,000غ وس

  .2018عام 

لكابو فيردي (دوالر  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن المرحلة األولى من 2الجدول 
  أمريكي)

  معّدل الصرف (%)  تم صرفه موافق عليه  الشريحة
  100 44,000 44,000  الشريحة األولى
 35,00035,000100  الشريحة الثانية
 35,00020,00057  الشريحة الثالثة

 114,00099,00087 المجموع

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة  

  :2020 حزيران/يونيو حتى 2018األنشطة التالية في الفترة من تموز/يوليو سيتم تنفيذ   -11

ضافية لـ   )أ( شركة على تحديد ومراقبة المواد  80أربع حلقات عمل تدريبية إ موظف من موظفي الجمارك وال
ة دروكلوروفلوروكربوني ة على المواد الهي ائم دات الق ة والمع دروكلوروفلوروكربوني دوالر  13,000( الهي

 ؛أمريكي) 
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ات الخدمة الجيدة والمناولة اآل 80تدريب    )ب( تعال واعتماد فنياً على ممارس منة لغازات التبريد القابلة لالش
عمل الخدمة  وورشصديقة للبيئة؛ وتطبيق برنامج شهادات الفنيين بالتعاون مع مؤسسات التدريب التقنيات ال

 و ) ؛دوالر أمريكي 13,000بمساعدة برنامج المساعدة على االمتثال الخاص باليونيب ( الكبرى
 

 أمريكي). دوالر 4,000( البياناترصد المشروع واإلبالغ عن   )ج(
 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -12 ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  كابو فيرديأص  2018بالفعل حص
تنفاد األوزونمن قدرات اطن  0.055 والمحددة عند % من نقطة البداية. وتنظر الحكومة في  35، أي ما يعادل فقط س

ر القانوني لتنفيذ تعديل إدراج حظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عندما يتم تنقيح اإلطا
   كيغالي.

  قطاع خدمة التبريد

تدام لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية االحترار   -13 ير لإلدخال اآلمن والمس من أجل التحض
العالمي المنخفضة، بما في ذلك غازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة، في البالد، تضمنت الدورات التدريبية للفنيين 

تخدام اآلمن لغازات التبريد يع متعلقة باالس تنفدة  مواض الهيدروكربونية واعتماد التقنيات التي ال تحتوي على مواد مس
تخدام الطاقة. ءةكفالألوزون وذات  ار صدإفي تنفيذ برنامج ز لمحرم التقدل احور ستفسااوفي ما يتعلق ب عالية في اس

يندات لشهاا ي ن ف ل بضح ، أول يوني ل ذاكافية لتنفيذ غير ارد لموأن ا ا  ادلموالة ة إزاإدارخطة ر طاإفي ط لنشاا ه
طة ومع ذلك .، لم يتم تنفيذهلذلكو الهيدروكلوروفلوروكربوينة ؛ تخدام مدربين تم تدريبهم بواس ، تخطط الحكومة الس

اعدة على االمتثال الخاص باليونيببرنامج  ائيين لتنفيذ هذا  المس في إطار برنامجه التدريبي دون اإلقليمي كأخص
  .ن على المدى الطويلالنشاط وضمان استدامة تدريب الفنيي

 الخالصة

دروك إن  -14 تهالك الهي ب 22-لوروفلوروكربوناس ب اً بس اض د انخف ه ة يش ة إدارة إزال ذ خط المواد  تنفي
ية عاد عن الهيدروكلوروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربون مداد معدات التبريد وتكييف  22-واالبت وق إ في س

وحصص الواردات يعمل وأنه يتم تطبيق حصص أقل من أهداف الرقابة  وأّكد تقرير التحقق أن نظام تراخيص .الهواء
ّمن  تهالك قبل الوقت المحدد في جدول اإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال. وتض ماح بتخفيض االس من أجل الس

هادات للفني دار الش تّطبق الحكومة برنامج إص ين تدريب الفنيين اإلدخال اآلمن لغازات التبريد الهيدروكرونية وس
تدامة على المدى  مان االس ات التدريب المهني للتدريب وورش عمل الخدمة الكبرى واليونيب لض س بالتعاون مع مؤس

  في المائة. 57الطويل. وبلغ صرف الشريحة الثالثة 

  التوصية

من المرحلة  الثالثةعلماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -17
مولية على لكابو فيرديمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األولى ا بالموافقة الش ي أيًض ؛ وتوص

ريحة  وخطة ، كابو فيرديمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  األولىمن المرحلة  الرابعةالش
 : دول أدناهمقابلة لها بمستويات التمويل المبيّنة في الجال 2020-2018تنفيذ الشريحة للفترة 
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تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الرابعة، الشريحة األولى

  اليونيب30,0003,900

  

     
 


