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  وبرينسيبي سان تومي مقترح مشروع:
 
 

 
 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

 اليونيب  )الثانيةالشريحة المرحلة األولى، خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (  •
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 وبرينسيبي سان تومي

  
  الوكالة المنفذة  عنوان المشروع )أوال(

  (الوكالة الرئيسية) اليونيب/اليوئنديبي  (المرحلة األولى) يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.14  2011العام:   7بيانات المادة  أحدث )ثانيا(
 

  2009العام:   البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) أحدث )ثالثا(

  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
عوامل 
  التصنيع

االستخدام في 
  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  

                    123-ھيدروكلوروفلوروكربونال

                     124-ھيدروكلوروفلوروكربونال

                    ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

                    ب142-ھيدروكلوروفلوروكربونال

  0.14        0.14          22-ھيدروكلوروفلوروكربونال
 

  بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) )رابعا(

  0.15  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  2.2  :2010 – 2009ساس للفترة خط األ

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  0.1  المتبقي  0.05  بالفعلالموافق عليه 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  خطة األعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيب
  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(

0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.04 

 131,080 18,080 0 33,900 0 39,550 0 0 39,550  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
 

  بيانات المشروع )سادسا(
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

  فقا لبروتوكول مونتريالحدود االستھالك و
غير 
 متاحة

غير 
 متاحة

 غير متاحة 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2

أطنان قدرات بأقصى استھالك مسموح به (
  استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

غير 
 متاح

 غير متاح 0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15

التمويل المتفق 
 عليه

(بالدوالرات 
  األمريكية)

  اليونيب

تكاليف 
  المشروع

44,000 0 35,000 0 35,000 0 0 30,000 00 16,000 160,000 

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

اللجنة األموال التي وافقت عليھا 
  (بالدوالرات األمريكية) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

44,000 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 79,000 

 10,270 0 0 0 0 0 0 0 4,550 0 5,720  تكاليف الدعم

ة  وال المطلوب وع األم مجم
اع  ذا االجتم للموافقة عليھا في ھ

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 35,000 

 4,550 0 0 0 0 0 0 0 4,550 0 0  تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
، بوصفه الوكالة المنفذة )اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة (قدم  ،وبرينسيبي سان تومينيابة عن حكومة بال -1

إدارة إزالة لشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة التمويل  اللجنة التنفيذية طلب السبعينالمعينة، إلى االجتماع 
 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي،  35 000بتكلفة إجمالية قدرھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد
خطة إدارة إزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الطلب على مل تلليونيب. ويش اأمريكي اوالرد 4 550

 .2015إلى  2013للفترة ، وخطط تنفيذ الشريحة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الخلفية
 
سان ل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من اللجنة التنفيذية على  وافقت -2

في  35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك الثالث والستين لخفض في اجتماعھا برينسيبي و تومي
دوالر  160 000 قدرهمن حيث المبدأ عليه افق مومستوى تمويل مجموع ب، 2020المائة من خط األساس بحلول عام 
أيضا، وافقت اللجنة  الثالث والستين ھااجتماع. وفي دوالر أمريكي 20 800 البالغةأمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة 

، بمبلغ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيذية على الشريحة األولى من المرحلة األولى من التنف
 لليونيب.دوالرا أمريكيا  5 720 البالغة، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 44 000قدره 

 وكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

المواد المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك  لمراقبةعلى مرسوم/قانون  2007الحكومة في أوائل عام  وافقت -3
الستيراد، لخيص االستيراد، وحصص اآلية لمنح ترعلى تشمل ضمن أمور أخرى ي. والھيدروكلوروفلوروكربونية

دخول المواد المستنفدة لألوزون  بشأنقدم بصفة دورية معلومات وإحصاءات تمديرية الجمارك أن من ويتطلب 
، لإلزالةاستنادا إلى الجدول الزمني ولمعھد الوطني لإلحصاء. إلى اعلى المواد المستنفدة لألوزون  القائمةوالمعدات 

 .لوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفة تحديد حصص يوحدة األوزون الوطنية ووزارة التجارة مسؤولتتولى 

موظفي الجمارك ومفتشي من  23األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء: تدريب  تنفذو -4
 على انتقنيالدخول الرئيسي. وتم تدريب ستين  ميناءلى جھازين من أجھزة الكشف عن غازات التبريد عالبيئة وتوزيع 

، ومناولتھا بشكل آمن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استخدام غازات التبريد القائمة على المواد الھيدروكربونية
لتكون  ةكبيرالصالح اإلي التبريد. وتم تحديد مؤسسات التدريب المھني وعدد قليل من ورش تقنيبمساعدة من جمعية 

القطع دوات وحزم األين. وتم توزيع تقنية معدات الخدمة األساسية للدارإلين وتقنيبمثابة مراكز اإلحالة لتدريب ال
المعدات القائمة  لخدمةين تقنيلعلى ا ،تم شراؤھا خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية التي كان قد ،لمعداتاألساسية ل

 .عاملةإدارة المشروع والرصد وحدة . وأصبحت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

 44 000أصل مبلغ من دوالرا أمريكيا أو االلتزام به  42 160تم صرف مبلغ ، 2013/أيارمايو تىوح -5
 .2013في عام دوالرا أمريكيا  1 840البالغ  رصيدالللشريحة األولى. وسيتم صرف عليه وافق مدوالر أمريكي 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  المقرراألنشطة الرئيسية تشتمل  -6
وكالء إنفاذ القانون وغيرھم من الجمارك من موظفي  45 لعددمزيد من التدريب ال: على الھيدروكلوروفلوروكربونية

تدوير استرداد وإعادة على ي خدمة التبريد، بما في ذلك تقنيمن  60 لعدددريب إضافي )، وتدوالر أمريكي 15 000(
دوالر أمريكي)، ورصد وتقييم  10 000(المنزلية تكييف الھواء  أجھزةوتحويل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  دوالر أمريكي). 10 000( خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ  المطلوبة فياألنشطة 
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  تھاتعليقات األمانة وتوصي

  تعليقاتال

  التراخيصإصدار  عامل بشأن نظام

واللجنة  وبرينسيبي سان توميتفاق بين حكومة االوعلى النحو المطلوب بموجب  63/17تمشيا مع المقرر  -7
بالنسبة التراخيص والحصص بإلنفاذ األحكام المتعلقة وطني وجود نظام ب يفيدحكومة وصل تأكيد من الالتنفيذية، 

لجدول الزمني لمتثال اال أن يضمنالنظام من شأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  منللواردات والصادرات 
طن من قدرات استنفاد  0.15وصدرت حصة للواردات قدرھا  .لمدة االتفاق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة

  .2013طن متري) لعام  2.71األوزون (

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

استھالك زاد ، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوفقا للبيانات التي تم جمعھا خالل إعداد  -8
 0.16إلى  0.12من المستھلكة في البلد)  ةوحيدال الھيدروكلوروفلوروكربونية دةالما( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن  4.1قدره  عن استھالك 2009في عام  غير أنه أُبلغ. 2010و 2007استنفاد األوزون بين عامي طن من قدرات 
بموجب المبلغ عنه االستھالك فإن ، اليونيبوضح وحسبما أ. 1كما ھو مبين في الجدول  من قدرات استنفاد األوزون

كان  بالنظر إلى أنه اكن دقيقيلم  2009وبرينسيبي لعام  سان توميمن بروتوكول مونتريال من جانب حكومة  7المادة 
/كانون في ينايرو. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد الذي جرى عند مسح القبل االنتھاء من 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالكطلب مراجعة تسالة إلى أمانة األوزون الحكومة ر أرسلت، 2011 الثاني
طن متري  2.51طن من قدرات استنفاد األوزون) إلى  4.13طن متري ( 75.00من وذلك ، كمية أقل واإلبالغ عن

المواد ى بيانات علتصحيحات أخرى فضال عن ، 2009طن من قدرات استنفاد األوزون) لعام  0.14(
المزيد من المشاورات بشأن ھذه المسألة، أبلغت أمانة األوزون  وأثناءلسنوات السابقة. ل وكلوروفلوروكربونيةالھيدر

لحساب خط األساس  2009لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  نظرا الستخدام هأنبأمانة الصندوق 
الخاصة أن تتبع المنھجية  ينبغيالمبلغ عنھا لبيانات أي مراجعة لفإن ، 5لالمتثال لألطراف العاملة بموجب المادة 

المقرر (ا الخامس عشر ل في اجتماعھطراف في بروتوكول مونتريااأل التي اعتمدتھاتنقيح بيانات خط األساس ب
19/XV .( بيانات االستھالك المبلغ عنھا لعام لتنقيح أمانة األوزون باتصاالت وبرينسيبي  سان توميحكومة وتجري

خطة إدارة إزالة المواد مستوى التمويل المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة األولى من ولن يتغير رسميا.  2009
التغيير على حتى لو وافقت األطراف في بروتوكول مونتريال برينسيبي و سان توميل الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ي طلبته الحكومة.ذال الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أساس خط المتعلق ب

، وافقت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلعداد المسح الذي جرى واستنادا إلى نتائج  -9
استھالك من للتخفيضات اإلجمالية المستدامة الخاصة بھا البداية نقطة  على أن تكونوبرينسيبي  سان توميحكومة 
طن من قدرات استنفاد األوزون  0.1البالغ االستھالك  ىمستوبين متوسط ال ھي الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

البالغ االستھالك  ىمستو وبين 2009لعام  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجبالمبلغ عنه 
طن من قدرات  0.15 ينتج عنه، مما 2010لعام  7ة طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه بموجب الماد 0.2

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى ھذا األساس، وافقت اللجنة التنفيذية على واستنفاد األوزون. 

- 2006للفترة  7وبرينسيبي (بيانات المادة  سان توميفي  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون -1الجدول 
  تقديرية) 2012أرقام ، 2011

**خط األساس  *2012 2011 2010 2009 2008 2007 222006-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.602.102.3075.002.902.552.1838.95 أطنان مترية
أطنان من قدرات استنفاد 

0.030.120.134.130.160.140.122.15 األوزون
  أرقام تقديرية. *

  طن من قدرات استنفاد األوزون (استنادا إلى رقم عشري واحد). 2.2خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال قدره  **
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غازات التبريد القائمة على المواد الھيدروكربونية،  عنبناء على طلب للحصول على معلومات إضافية و -10
خدام الحالي لغازات التبريد القائمة على المواد الھيدروكربونية االست بشأنأنه ال توجد تقارير متاحة  اليونيبأوضح 

الحظت وحدة األوزون الوطنية وجود بعض  ،د. ومع ذلكفي البلھذه غازات التبريد وال توجد لوائح بشأن استخدام 
التي الحواجز بالمسائل المتعلقة  ةسيتم مناقش هأنإلى أيضا  اليونيب المعدات القائمة على المواد الھيدروكربونية. وأشار

في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ  ضمنبديلة  غازات تبريدإدخال تكنولوجيات وتعترض 
 األوزون في أفريقيا. موظفياجتماع شبكة 

ناك نظام ھوأن  2010خفض تدريجيا منذ عام ين 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتالحظ األمانة أن استھالك  -11
مع الجدول  بما يتماشىستھالك االتخفيضات في بتحقيق  يسمحمن شأن أن الحصص وتراخيص عامل إلصدار ال

خدمة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. البروتوكول مونتريال. وقد تم تطوير األنشطة في قطاع لإلزالة لالزمني 
وحدة بالفعل مجال التبريد، وأدخلت رئيسي للتدريب في المعھد ال، تم التوقيع على مذكرة تفاھم مع وكما أفاد اليونيب

وحدة األوزون الوطنية ومصلحة الجمارك على ضمان وتعمل . الدراسية للمعھدمناھج الاألوزون في دراسية بشأن 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على تدريب في مجال الكشف عننفاذ اإلالموظفين المكلفين بحصول جميع 

خطة إدارة طويلة األجل لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من الستدامة في اال. وستسھم ھذه األنشطة قبتھاومرا
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التوصية

 بما يلي: اللجنة التنفيذية تقومأن بتوصي أمانة الصندوق  -12

خطة إدارة إزالة ن األولى من المرحلة األولى ميحة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشر اإلحاطة  (أ)
  وبرينسيبي؛ سان توميفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وبرينسيبي  سان توميستھالك لالمتثال لاالخط أساس تعديل ة أمانة الصندوق، في حال مطالبة  (ب)
 7بلغ عنھا بموجب المادة المنقحة الم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنادا إلى بيانات استھالك 
األرقام المنقحة لتحقيق أقصى  إلدراجتفاق ألف من اال-2التذييل تحديث بمن بروتوكول مونتريال، 

استھالك قصى أالناتج في مستويات  يريلتغبا، وإخطار اللجنة التنفيذية ستھالكمن االمسموح به قدر 
مطلوبة أي تعديالت إجراء صلة على مستوى التمويل المؤھل، مع ي محتمل ذ أثرأي وبمسموح به 

  ؛عند تقديم الشريحة التالية

خطة إدارة إزالة المواد الشريحة الثانية من المرحلة األولى من شمولية على موافقة بتوصي كذلك   (ج)
للفترة  المقابلة لھاوخطط تنفيذ الشريحة وبرينسيبي،  سان توميل الھيدروكلوروفلوروكربونية

  مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل بھا على وتكاليف الدعم المرتبطة  ،2013-2015
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 الوكالة المنفذة

المرحلة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ( (أ)
 الشريحة الثانية)األولى، 

 اليونيب35,0004,550
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