
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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 اإلزالة

          (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) اليونيب/     خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  اليونيدو                      
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع     

  وغتو
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليونيدو، (رئيسية) اليونيب  )وروفلوروكربونية (المرحلة األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   19.8  2012السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2012 السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  والتاأليروس  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
            ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
            ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 19.8    19.8      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 20.0  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:20.0   (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 13.01  المتبقي:0.0  موافق عليه بالفعل:
 

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

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

0.5   0.7  0.4  0.7 2.3 

 237,300 71,190  45,200  70,060   50,850 أمريكي)التمويل (دوالر 

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

   1.67      

      161.250    التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 (تقديرية)

 ال يوجد 13.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

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

 ال يوجد 13.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

Agreed 
Funding 
(US$) 

تكاليف  اليونيب
 المشروع

70,000 0 0 45,000 0 0 62,000 0 40,000 0 63,000 280,000 

تكاليف 
 الدعم

9,100 0 0 5,850 0 0 8,060 0 5,200 0 8,190 36,400 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

200,000 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 350,000 

تكاليف 
 الدعم

15,000 0 0 0 0 0 11,250 0 0 0 0 26,250 

تكاليف المشروع التي 
وافقت عليھا اللجنة 
التنفيذية (بالدوالر 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 

تكاليف 
 الدعم

24,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,100 

إجمالي التكاليف المطلوب 
 الموافقة عليھا في ھذا

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 45,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 5,850 0  0 0 0 0 0 5,850 

 

  شموليةموافقة   توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

طلبا  والسبعينو قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الحادي غبالنيابة عن حكومة تو  -1
 1لشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلللحصول على تمويل 

 الطلب لليونيب فقط. وشمل دوالر أمريكي 5,850دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  45,000بقيمة 
مع خطة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ن عن تنفيذ الشريحة األولى م امرحلي اتقرير

  .2016- 2014 للفترةالشريحة 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:    -2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ورصدنفاذ وقوات األمن على تحديد اإلضباط من  84مدربا و  22تدريب 

زيع أربعة معرفات للمواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وشراء وتو
فنيين من  128مدربا و  30، وتدريب التسربوالحد من  الخدميةأفضل الممارسات  بشأن التوجيھية جوالتقدمت الو

، للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعادة التدوير جيدة في مجال التبريد واإلنعاش وخدمة التبريد على الممارسات ال
؛ ھيدروكربونيةالمواد الالمبردات القائمة على التعامل اآلمن مع تم ترتيب وكذلك بالمنازل مكيفات الھواء  وصيانة

أدوات الخدمة ( تم شراء المعدات األساسية وطرائق تنفيذ برنامج الحوافز المالية وبرنامج تم تنظيم اجتماع لمناقشة و
للمواد خدمة ال، أدوات وحدات التنظيف، وحدات االستصالح ستعادة المحمولة معاال، وحدات معرفات

  .فنيا 12وتوزيعھا على ) القائمة على الھيدروكربون المبرداتالھيدروكلوروفلوروكربونية و

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ األنشطة المدرجة في على وحدة األوزون الوطنية  تأشرف  -3
لمراقبة  زيارات ونظمت وحدة األوزون الوطنيةبدعم من خبير استشاري. الھيدروكلوروفلوروكربونية ورصدتھا 

المتعلقة بالتجارة غير  المسائلاستخدام معرفات المواد المستنفدة لألوزون، ونوعية المبردات في السوق ومناقشة 
نية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربوحاليا، يجري وضع قاعدة بيانات والمشروعة مع السلطات الجمركية. 

 التبريد وتكييف الھواء.ومعدات  وورش الخدمةللمستوردين، 

 270,000 دوالر أمريكي من القيمة اإلجمالية 190,798يتم صرف ، 2013سبتمبر عام أيلول/اعتبارا من   -4
بحلول كانون  دوالر أمريكي 79,202 قيمته . وسيتم صرف رصيدعليھا للشريحة األولى وافقالمدوالر أمريكي 

  .2013 ديسمبراألول/ 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد    -5
  ما يلي:ھي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ورصدتحديد  من موظفي الجمارك واإلنفاذ على 80 تدريب    ) أ(
 ؛دوالر أمريكي) 20,000(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة على    والمعدات 

للمواد تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك االسترداد وإعادة التدوير فني  100 وتدريب  (ب) 
 دوالر أمريكي) 20,000ھيدروكربون (والمناولة اآلمنة لل الھيدروكلوروفلوروكربونية

  دوالر أمريكي). 5,000خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ( رصد وتقييم تنفيذو  (ج) 

                                                 
المواد و في اجتماعھا الثاني والستين للحد من استھالك غلتوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وافقت اللجنة التنفيذية على   1

  2020كانون الثاني/يناير  1في المائة من خط األساس بحلول  35بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

  نظام تراخيص وحصص واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لتراخيص وحصص نظام وطني قابل للتنفيذ  ه تم وضعمن الحكومة بأن استلم تأكيد ،63/17لمقرر وفقا ل   -6
بروتوكول لجدول الزمني لالنظام قادر على ضمان االمتثال ل ھذا وأنالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واردات 

ھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الاستيراد وأنشئت حصص . مونتريال إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 18,97 بقيمة 2013لعام 

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من قدرات استنفاد األوزون،  20 تحديد خط أساس االمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند   -7
كما ھو  2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7ادة على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب الم

و واللجنة التنفيذية، غتفاق بين حكومة تواالفي  المذكورة قيمةالمحدد مع اليتوافق خط األساس و. 1مبين في الجدول 
  أي تعديالت على االتفاق.ال توجد بالتالي، و

  )7(المادة  2012حتى  2008من  وغفي توالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  -1جدول 

 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 الھيدروكلوروفلوروكربون
 طن متري

 362.6 360.0 348.0 375.2 350.0 22112.2- الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من قدرات األوزون

 20.0 19.8 19.1 20.6 19.3 226.2- الھيدروكلوروفلوروكربون

  

المواد حصص استيراد ، و2012و  2011المبلغ عنه لعامي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك إن   -8
طنا من قدرات  20 بقيمةستھالك المسموح به أقل من الحد األقصى لال 2013لعام  ةالمحدد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 . 2014و  2013 ياستنفاد األوزون لعام

 المسائل التقنية

ه يتم ، أشار اليونيب إلى أنالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأسعار بدائل األمانة عن توافر وردا على سؤال    -9
ن غرف التبريد في عدد م  R-134aو  R-404a، ويات صغيرة في أنظمة تكييف الھواءبكم R- 410و  R- 407 استخدام

) كجم/دوالر أمريكي 50 سعار المبردات البديلة (حوالي ارتفاع أ والحاويات المبردة. ووفقا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، يشكل
بكميات محدودة  القائمة على الھيدروكربون المبردات وتتوافر. في السوق المحلية لطرحھاعائقا رئيسيا محدود الوتوافرھا 

قدرات موظفي الجمارك على تعزيز الحكومة تركز ، التدريب. وبناء على ذلكالتدليلية لتكييف الھواء ووحدات أساسا في الو
. وتجدر اإلشارة ، مع 2015 بحلول عامنخفض ست المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبدائل عار ، وتتوقع أن أسوفنيي التبريد

و / أو  مبردات القابلة لالشتعالاالستخدام اآلمن لل إدراج على ةتدريب في مجال التبريد الرئيسيالمدرسة  حث تم أنهإلى ذلك، 
نھج و. متاح في السوق المحليةالھيدروكربون من المعدات القائمة على  امحدود اعدد حيث أن السامة في نموذج األوزون

  على نطاق واسع. استخدام الھيدروكربونالحكومة ھو تعزيز قدرات الفنيين قبل 
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  ةــــخاتم

المواد واردات ام وطني قابل للتنفيذ لتراخيص وحصص نظ وضع ه تمأنإلى األمانة  أشارت  -10
. سموح به بموجب بروتوكول مونتريالأقل من المستوى الم 2013الحصص لعام  مسائلأن و الھيدروكلوروفلوروكربونية

ي لموظفي . ويجري تنفيذ البرنامج التدريبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تنفيذ يتقدم وعالوة على ذلك ، 
. كز التدريب في جميع أنحاء البالداليونيدو بين مراالتي اشتراھا المعدات التبريد كما كان مقررا. وتم توزيع  نييالجمارك وف

 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة وسيتم كذلك تدعيم ھذه األنشطة خالل تنفيذ الشريحة الثانية من 

 التوصية

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى بإحاطة اللجنة التنفيذية علما توصي أمانة الصندوق   -11
لشريحة الثانية من الشاملة على اموافقة بالتوصي كذلك ، وتوغوفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 
 وخطة تنفيذ الشريحة الموازية للفترة منو، غلتو واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمخطة إدارة إزالة المرحلة األولى من 

  مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل بھا على  ، مع تكاليف الدعم المرتبطة2016حتى  2014

تمويل المشروع  اسم المشروع 
 (دوالر أمريك)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

األول من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة  
  (الشريحة الثانية، المرحلة األولى)

 اليونيب 5,850 45,000

 

------  


	مقترح مشروع: توغو
	ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
	وصف المشروع

