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 متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 
 

 جزر القمر

 
 معيار الضبط االجتماع الذي اعتمد فيه الوكالة ( عنوان المشروع1)

 حلةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المر

 (األولى

 2020 % بحلول عام75 الرابع والستون اليونيب، رئيسية 

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(  0.05 2020السنة:  لى(األو)المرفق جيم، الفئة   7( أحدث بيانات المادة 2)

 
 2019   السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(3)

األيروصوال كيميائي

 ت

مكافحة  الرغاوى

 الحريق

المذيبا التبريد

 ت

عامل 

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 القطاعياالستهالك 

  الخدمة التصنيع  

 0.05    0.05     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

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

 0.14 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 0.14 :2010-2009خط األساس لفترة 

 األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ 

 0.09 المتبقي: 0.05 موافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2023 2022 2021 ( خطة األعمال5)

 0.01 0 0 0.01 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيب

 18,080 0 0 18,080 التمويل )دوالر أمريكي(

 
-2011 ( بيانات المشروع6)

2012 

2013 2014-

2015 

2016 2017 2018 2019 2020-

2021 

 المجموع

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

 غير متاح )تقديرية(
 غير متاح 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن 

 غير متاح من قدرات استنفاذ األوزون(
 غير متاح 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14

التمويل 

الموافق 

 عليه

)دوالر 

 أمريكي(

تكاليف  اليونيب

 المشروع

44,000 35,00

0 

0 35,000 0 30,00

0 

0 16,000 160,00

0 

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

األموال التي وافقت 

 عليها اللجنة التنفيذية

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

44,000 35,00

0 

0 35,000 0  30,000

* 

0 144,00

0 

 18,720 0 *3,900  0 4,550 0 4,550 5,720 تكاليف الدعم

األموال إجمالي 

المطلوب الموافقة 

 عليها في هذا االجتماع

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع
0 0 0 0 0 0 0 16,000

* 

16,000 

 2,080 *2,080 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 .2021بدال من عام  2020والشريحة الخامسة في عام  2018من المقرر تقديم الشريحة الرابعة في عام * كان 

 
 الموافقة الشمولية األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

 

، ، بصفته الوكالة المنفذة المعينة)اليونيب( ، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئةبالنيابة عن حكومة جزر القمر -1

إزالة المواد طلبًا للحصول على تمويل للشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

 080,22 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 16,000 مبلغال، بالهيدروكلوروفلوروكربونية

إلى  2021حة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من تقريًرا مرحليًا عن تنفيذ الشري الطلبيتضمن ودوالًرا أمريكيًا. 

2022. 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  0,05أبلغت حكومة جزر القمر عن استهالك قدره  -2

د للموا المحدد األساسفي المائة من خط  64، أي أقل بنسبة 2020في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2020 -2016ة للفتر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيظهر استهالك و. له لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .1في الجدول 

 (2020 -2016للفترة  7في جزر القمر )بيانات المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  -1الجدول 
 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 22-نالهيدروكلوروفلوروكربو

 2.48 0.92 0.92 1.00 1.21 1.56 طن متري

 0.14* 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 استنفاد األوزون من قدراتطن 

زون )على أساس رقم استنفاد األو من قدراتطن  0,1هو  له لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد* خط األساس 

 عشري واحد(.

المواد بسبب تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة  22-الهيدروكلوروفلوروكربونانخفض استهالك  -3

دريب والت ةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني، بما في ذلك نظام التراخيص والحصص الهيدروكلوروفلوروكربونية

، عداتة المعند خدم للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى ممارسات الخدمة الجيدة مما أدى إلى خفض استهالك 

 لمعدات التبريد المنزلية. R-600a المادة يتزايد استخدامو. القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونيةوإدخال المعدات 

 تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير 

 عن قريرتبموجب  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة جزر القمر عن بيانات استهالك قطاع أبلغت  -4

 وكول مونتريال.من بروت 7التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2020لعام البرنامج القطري تنفيذ 

 دروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهي

 قانونيالطار اإل

ا في ، بمونلجميع المواد المستنفدة لألوز االستيراد / التصدير وتشغيله وحصص تم إنشاء نظام تراخيص -5

، نلألوزو د جميع المواد المستنفدةحظرت حكومة جزر القمر استيراو. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةذلك 

في المواد التي  سوق أو تجارة غير مشروعة ولم يكتشف 2010، منذ عام الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد باستثناء 

 يتم التخلص منها في جزر القمر.

المواد إنفاذ على تحديد ومراقبة جمارك و ضابط 90، تم تدريب 2020 -2019في الفترة   -6

تعمل و، وحفظ السجالت. لتراخيص والحصص، ورصد نظام ايهاوالمعدات القائمة عل الهيدروكلوروفلوروكربونية

الجمارك بشأن الضوابط الحالية  معلومات ضباطبانتظام مع إدارة الجمارك للتأكد من تحديث  وحدة األوزون الوطنية

                                                 
 دوق المتعدد األطراف.المرسل من وزارة البيئة والمصايد بجزر القمر إلى أمانة الصن 2021مارس/ آذار  29حسب الخطاب المؤرخ    2
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواجه تنفيذ نظام عبر اإلنترنت لرصد واردات وللمواد المستنفدة لألوزون. 

، يتم . وفي غضون ذلك2022 كانون الثاني /يناير 1اآلن في مرحلة متقدمة ومن المتوقع أن يبدأ في تأخيرات ولكنه 

 مخصصة.رخيص من خالل اجتماعات منتظمة ومشاورات إجراء تدقيق للمعلومات في نظام الت

 قطاع خدمة التبريد

لة ريد القابواد التبلة اآلمنة لم، بما في ذلك المناوات الخدمة الجيدةممارس بشأنعمل  حلقاتتم تنفيذ أربع   -7

 84 دعدل كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو لمركبا القائمة على ( وخدمة معدات تكييف الهواءR-600aلالشتعال )

 .2020 -2019 الفترةفي  فني خدمة التبريد وتكييف الهواء

 المشروع  ورصد تنفيذ

جمع و اليومي صدالرللمساعدة في اثنين  تعيين استشاريينتم ووحدة األوزون الوطنية تنفيذ األنشطة.  ترصد  -8

 (.المتعلق بالرصدلسفر لدوالر أمريكي  2,000دوالر أمريكي لالستشاريين و  6,000البيانات )

 مستوى صرف األموال

 ريكي.دوالر أم 144,000تم صرف جميع األموال المعتمدة حتى اآلن وقدرها ، 2021 آذار /مارس حتى  -9

 للشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة التنفيذ 

 :2022 كانون األول /وديسمبر 2021 ه/ تموزتنفيذ األنشطة التالية بين يوليسيتم  -10

مارك ج ضابط 60 عدد؛ وتنظيم حلقتي عمل لاستكمال عملية إطالق نظام التراخيص عبر اإلنترنت (أ)

غير  االتجارو يهاوالمعدات القائمة عل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتحديد  رصدإنفاذ بشأن و

 ؛دوالر أمريكي( 6,000المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة )

 شتعال أوابلة لالالق لمواد التبريد ةاآلمن والمناولةبشأن ممارسات الخدمة الجيدة  إدراج وحدة تدريبو (ب)

فني  70يب عمل لتدر يسية بحلول نهاية الشريحة الخامسة، وحلقتيالسامة في المدرسة المهنية الرئ

مة وخد نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوتبريد على الممارسات الجيدة في مجال التبريد وبدائل 

 ييسروم الفني ، الدعلمساعدة على االمتثالل ه، من خالل برنامجاليونيبم دقسيو. الهواء تكييفمعدات 

 دوالر أمريكي(؛ 6,000المنطقة ) اذج االعتماد بين بلدانالمناقشات حول نم

دوالر  4,000تعيين استشاريين وطنيين لدعم وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة التدريب )و   )ج( 

 أمريكي(.
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 تعليقاتال

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد 

 قانونيالطار اإل

عند  2021لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة جزر القمر بالفعل حصص استيراد   -11

 .أقل من أهداف الرقابة التي حددها بروتوكول مونتريال ي، وهمن قدرات استنفاذ األوزونطن  0,039

 المرحلة األولىإنجاز 

 /ديسمبر 31وكلوروفلوروكربونية هو المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر إنجازتاريخ   -12

-دكوفي رضهاود التي ف. وقد حال التأخير في التقديم والموافقة على الشريحة الرابعة إلى جانب القي2021كانون األول 

وتمكنت  2021في عام  تدريجيا شطةاألنبدء . وتم 2020دون تقديم طلب الشريحة األخيرة المستحقة في عام  19

اريخ تمة تمديد لحكوا، تطلب لسابع والثمانين. وبناًء على ذلكحكومة جزر القمر من تقديم طلب التمويل إلى االجتماع ا

أنه لن يتم طلب أي  . وتؤيد األمانة هذا التمديد على أساس2022 كانون األول /ديسمبر 31المرحلة األولى حتى  إنجاز

المواد  إزالة خطة إدارةلتنفيذ األنشطة في إطار  واليونيب، وتالحظ الجهود التي تبذلها الحكومة خرىتمديدات أ

لمرحلة الثانية من خطة اسيتم تقديم و .19-كوفيد ها جائحةتبالرغم من التحديات التي أحدث الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االجتماع الثامن والثمانين.إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 3الجنسانيةسياسة التنفيذ 

تشجيع لألطراف متعدد االبشأن السياسة الجنسانية للصندوق  الجهات المعنيةأبلغت وحدة األوزون الوطنية   -13

ش ، ستناقلكذعلى  لوروفلوروكربونية. عالوةمشاركة المرأة في جميع جوانب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

أن  ء علىوحدة األوزون الوطنية مع مؤسسات التدريب المهني طرق تعزيز التوازن بين الجنسين وتشجيع النسا

، نيةلوروكربوالمواد الهيدروكلوروففي إطار الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة تبريد وتكييف يصبحن فنيات 

 فنيين، خاصة فيما يتعلق بتدريب الفة حسب الجنسًضا بجمع بيانات مصنوستقوم وحدة األوزون الوطنية أي

 والجمارك.

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة 

إزالة المواد ولة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالضمان استدامة أنشطة   -14

وتكييف  تبريد، تعمل وحدة األوزون الوطنية مع مدرسة التدريب الرئيسية في مجال الالهيدروكلوروفلوروكربونية

ل أو ة لالشتعالقابلا مواد التبريدالهواء إلدخال ممارسات التبريد الجيدة في مناهجها الدراسية والتعامل اآلمن مع 

جري تي يالماد، مح بإنشاء خطة اعتالبلد ال يسالوضع الحالي لقطاع التبريد وتكييف الهواء في  ورغم أنالسامة. 

اذ رك واإلنفالجما تدريب وبناء قدرات موظفيو، ستواصل الحكومة تعزيز قدرة الفنيين. التخطيط لها للمرحلة الثانية

 هو نشاط مستمر يتم تنفيذه بالتعاون مع سلطات الجمارك.

 استنتاج

كان مستوى االستهالك و؛ لقمر يعملخيص االستيراد في جزر اأشارت األمانة إلى أن نظام الحصص وترا -15

؛ وكانت الحصة المحددة لحد األقصى المسموح به لالستهالكأقل من حدود رقابة بروتوكول مونتريال وا 2020لعام 

. لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمحدد ل في المائة بالفعل من استهالك خط األساس 72أقل بنسبة  2021لعام 

                                                 
 )د( الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم سياسة التشغيل بشأن تعميم المنظور الجنساني خالل دورة المشروع.   84/92طالب المقرر    3
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في البلد.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  لالستمرار في ةالخدمفنيي جمارك ووسيستمر تعزيز قدرات ال

، مع صرف جميع األموال المعتمدة ومع استئناف األنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتتقدم خطة إدارة إزالة و

إزالة المواد بتنفيذ أنشطة خطة إدارة واليونيب التزمت الحكومة و، 2021تدريجي في عام ال

سوف . 2022كانون األول  /ديسمبر 31المرحلة األولى بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة فعالة إلكمال

 إطالق نظام الترخيص عبر اإلنترنت، مثل ة الخامسةاألنشطة المنفذة بالفعل وتلك المخطط لها في إطار الشريحتعزز 

، اإلنفاذ وأداء قطاع وتكييف الهواء وتقديم الدعم لمؤسسات التدريب رك وفنيي التبريدوتعزيز قدرة موظفي الجما

 الخدمة.

 توصيةال

 توصي أمانة الصندوق بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: -16

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدا تحاط (أ) المواد لة إزارة علما

 لجزر القمر؛الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموادإنجاز ، على تمديد تاريخ ا، استثنائيوتوافق (ب)

في تنفيذ  لتأخيرل نظرا،  2022 كانون األول /ديسمبر 31وفلوروكربونية لجزر القمر حتى الهيدروكلور

 تنفيذ المشروع.ل آخر دتمديأي طلب ب لنأنه  وإذ تالحظ، 19-كوفيد بسبب جائحة اإلزالةأنشطة 

ى من األول ة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلةيلوممانة الصندوق كذلك بالموافقة الشتوصي أ -17

، 2022-2021 ةلفترل نفيذ الشريحة المقابلة، وخطة تدروكلوروفلوروكربونية لجزر القمرخطة إدارة إزالة المواد الهي

 بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه:

 وان المشروععن
 تمويل المشروع

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم

 )دوالر أمريكي(
 الوكالة المنفذة

 ةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 )المرحلة األولى، الشريحة الخامسة(
 اليونيب 2,080 16,000

 


