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  اللجنـة التنفيـذية للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع السادس والسبعون

 2016/ مايو  أيار 13 - 9مونتريال، 
 
 
 

 نسيبييتومي وبرن مقترح مشروع: سا
  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:   
  

  اإلزالة
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة

  األولى)
  يونيب
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  نسيبييتومي وبرن سا
 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2020بالمئة بحلول العام   35 الثالث والستين يونيب

 

 األوزون)(طن من قدرات استنفاد   0.09 2015السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

 2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123-الھيدروكلوروفلوروكربون

          124-الھيدروكلوروفلوروكربون

          ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

          ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.09   0.09     22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 0.15 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:2.2 2010-2009األساس: خط 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 0.1 المتبقي:0.05 الموافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2020 2019 2018 20162017 ) خطة العملخامسا(

 0.0 0.0  0.0  0.0 (طن من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب

 91,530 18,080  33,900  39,550 التمويل (دوالر أمريكي)
 

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

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 (تقديرية)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2

الحد ألقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاد األوزون)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15

االعتمادات 
المالية المتفق 
عليھا (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

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

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

االعتمادات التي 
 أجازتھا اللجنة 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

األموال إجمالي 
المطلوب التصديق 

 عليھا في ھذا االجتماع

تكاليف 
 المشروع

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

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

 ولكن تم تقديمه لالجتماع السادس والسبعين.  2015* تم التخطيط لتقديم طلب الشريحة الثالثة في عام 
 شموليةموافقة  توصية األمانة:
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  وصف المشروع

نسيبي، قدم يونيب، بوصفه الوكالة المنفذة إلى االجتماع السادس يتومي وبرن بالنيابة عن حكومة سا  -  1
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية،  1والسبعين طلبا لتمويل الشريحة الثالثة

دوالر أمريكي ويشمل الطلب  4,500أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر 35,000بتكلفة إجمالية تبلغ 
  . 2018إلى  2016تقريرا عن سير العمل في تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشرائح لسنوات 

  تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  09.0نسيبي عن استھالك يبلغ يتومي وبرن أبلغت حكومة سا  -  2
استھالك المواد  1. ويوضح الجدول رقم 2015و  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عامي 

  . 2015-2011الھيدروكلوروفلوروكربونية  للسنوات 

  )7بيانات المادة  2015-2011روكربونية في ساوتومي وبرنسيبي للسنوات (. استھالك المواد الھيدروكلوروفلو1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

2.602.301.901.701.6038.95 طن متري

0.140.130.100.090.092.20 طن من قدرات استنفاد األوزون

  

وقد كان  2011يوضح استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن يتجه نحو االنخفاض منذ عام   -  3
طن من قدرات  14.0طن و  15.0دون الحد األقصى لالستھالك المسموح به  2015وعام  2014االستھالك لعام 

لتغطية احتياجاتھا لخدمة  22-ربوناستنفاد األوزون على التوالي لھذه السنوات. وتستخدم البالد الھيدروكلوروفلوروك
  وصيانة أجھزة التبريد ومكيفات الھواء. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

نسيبي تقرير بيانات قطاع استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير يتومي وبرن قدمت حكومة سا  -  4
  . 7وھو يتسق مع البيانات التي وردت بموجب المادة  2015التنفيذ لعام 

  تقرير عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

القانون الذي يسھل المراقبة واالستخدام التجاري لمواد استنفاد األوزون  2007أجازت الحكومة في عام   -  5
  ويشمل آليات منح التصديق لالستيراد وتحديد حصص االستيراد.

  قطاع توفير الخدمات للتبريد 

  شملت األنشطة الرئيسية التي تم تنفيذھا ما يلي:   -  6

                                                 
  .ولكن تم تقديمھا لالجتماع السادس و السبعين ففط 2015في األصل لسنة  الشريحة الثالثةلقد تم تخطيط   1
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من ضباط الجمارك ومفتشي البيئة حول مراقبة وتحديد المواد  15ورشة عمل واحدة لـ   (أ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون وذلك بمساعدة 

  ب الخاصة للجمارك؛ مدرسة التدري

فني تبريد في الممارسات الجيدة الصالحة في التبريد ومعالجة  20ورشة عمل واحدة لـ   (ب)
الھيدروكربون بسالمة وخدمة معدات أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛ 

وكربون، وتوفير البدائل أنشطة التوعية بما في ذلك حول مستھلكي ومستوردي الھيدروكلوروفلور  (ج)
للھيدروكلوروفلوروكربون، والقوانين مثل حظر استيراد معدات تعتمد على 

  الھيدروكلوروفلوروكربون.  

  وحدة تنفيذ ومراقبة المشروع

قامت وحدة األوزون الوطنية يساعدھا مسشاران (خبير تبريد وخبير جمارك) بمراقبة ورصد التنفيذ الفعال  7-
  بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  لألنشطة المتعلقة

  مستوى الصرف

دوالر  79,000دوالر أمريكي من أصل مبلغ  57,980صرف مبلغ  2016لقد تم حتى شباط/فبراير   -  8
  . 2016خالل عام دوالر أمريكي  21,020أمريكي تم اعتماده وسيتم صرف الرصيد المتبقي 

  نسيبي بالدوالر األمريكي يتومي وبرن لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسا. التقرير المالي للمرحلة األولى 2الجدول 

 إجمالي المعتمد الشريحة الثانية  الشريحة األولى الوكالة

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه

 57,980 79,000 13,980 35,000 44,000 44,000 يونيب

 73 40 100 نسبة الصرف (%)

  

  خطة تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  يشمل تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة التالية:   -  9

البيئة على األقل إلتقان مراقبة ورصد من ضباط الجمارك ومفتشي  45ثالث ورش عمل تدريبية لـ   (أ)
وتحديد الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات المصنعة منه بصورة أفضل وشراء جھازين لتحديد 

  دوالر أمريكي).  15,000المبردات (

فني على الممارسات السليمة في تقنيات االسترداد إلى جانب معالجة  60ثالث ورش عمل لتدريب   (ب)
  دوالر أمريكي)؛ و  10,000دروكربون بسالمة (المبردات من الھي

تعيين مستشارين اثنين لمساعدة وحدة األوزون الوطنية على التنفيذ والمراقبة الفعالة لتنفيذ خطة   (ج)
  دوالر أمريكي).  10,000إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

  الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير استھالك 

 2009نسيبي أن بيانات االستھالك لعام يتومي وبرن خالل االجتماع الثالث والستين أوضحت حكومة سا  - 10
لم تكن دقيقة وتم تقديمھا قبل اكتمال المسح الذي جرى إلعداد خطة إدارة إزالة المواد  7تحت المادة 

 2011طلبا رسميا ألمانة األوزون في كانون الثاني/يناير  الھيدروكلوروفلوروكربونية. وعليه قدمت الحكومة
طن من قدرات استنفاد األوزون)  4.21طن متري ( 75.00لمراجعة استھالك المواد الھيدركلوروفلوروكربونية من 

إلى جانب تصحيحات أخرى لبيانات  2009طن من قدرات استنفاد األوزون) لعام  14.0طن متري ( 2.51إلى 
ن دروكلوروفلوروكربونية للسنوات السابقة. وعند مناقشة ھذه المسألة أخطر اليونيب األمانة بأن حكومة ساالمواد الھي
والسنوات السابقة  2009نسيبي قررت عدم متابعة مراجعة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام يتومي وبر

  ألساس للھيدروكلوروفلوروكربون لم يتغير. وعليه لن تكون ھناك حاجة إلدخال تغييرات على االتفاقية إذ أن خط ا

  تقرير التحقق 

في االجتماع الواحد والسبعين تمت الموافقة على تمويل اليونيب للقيام بالتحقق من استھالك   - 11
الھيدروكلوروفلوروكربون في ساوتومي وبرنسيبي ولم يزل تقرير التحقق من استھالك الھيدروكلورو فلوروكربون 

فإن المبالغ  19/72قيد اإلعداد عند إصدار ھذه الوثيقة. وعليه وتمشيا مع المقرر  2015و  2014 و 2013لسنوات 
التي تم اعتمادھا بموجب الشريحة الثالثة لن يتم تحويلھا حتى تستعرض األمانة تقرير التحقق وتتأكد من أن حكومة 

  مع اللجنة التنفيذية. نسيبي تمتثل لبروتوكول مونتريال وتلتزم باتفاقيتھا يتومي وبرن سا

  تقرير سير العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني 

لقد أصدرت حكومة ساوتومي وبرنسيبي بالفعل حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 12
  طن من قدرات استنفاد األوزون.  0.09على أساس  2016

  قطاع خدمة التبريد

الحظت األمانة، عند استعراض تقرير سير العمل أنه من أصل خمسين من ضباط الجمارك ومفتشي البيئة   - 13
على التوالي. وقد تأخر تنفيذ  20و  15فني تبريد تم تحديدھم للتدريب بموجب الشريحة الثانية، لم يتدرب سوى  وستين

األنشطة المخططة في إطار الشريحة الثانية نظرا لعدم وجود موظف األوزون الوطني ومسائل الصرف بعد تنفيذ 
ن الوطني موجود اآلن كما أن برنامج األمم المتحدة ). موظف األوزوUMOJAنظام اإلدارة المالية الجديدة (أوموجا 

  للبيئة اتخذ عددا من اإلجراءات لتسھيل تحويل األموال إلى البالد. 

فيما يتعلق باستمرارية برامج التدريب على المدى الطويل فقد نصح برنامج األمم المتحدة للبيئة بأن يكون   - 14
د السليمة وتضمينھا في مناھج مؤسسة التدريب الوحيدة في البالد كما نسيبي نموذج لممارسات التبرييتومي وبرن لسا

  أن اتحاد التبريد الرئيسي مشارك في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

الحظت األمانة أن التدريب على سالمة معالجة الھيدروكربون واستوضحت من اليونيب ما أن كانت في   - 15
نشطة تحويل أو تعديل تحديثي أو تجھيز تحسيني وأشار اليونيب أنه ال توجد قوانين أو لوائح تسمح باستخدام البالد أ

نسيبي على علم تام يتومي وبرن أجھزة التبريد أو أجھزة تكييف الھواء التي تستخدم الھيدروكربون وأن حكومة سا
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بالمقررات التي اعتمدتھا اللجنة بشأن التحويل والتجھيز التحسيني أو التعديل وأن الفنيين العالمين في مجال خدمات 
التدريب يدركون تبعات اللجوء إلى تعديل المعدات التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو تجھيزھا إلى 

سامة ورغم أنه ليس للبالد سياسة واضحة لترويج وتشجيع استخدام  معدات قابلة لالشتعال أو استخدام عناصر تبريد
البدائل األكثر موائمة للمناخ من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، إال أن عددا من المبردات يتم استيراده في السوق 

  . R600Aو  R410Aو  R407Cو  R707المحلي، وبالتحديد: 

  الخالصة

لمخططة في الشريحة الثانية كما كان مقررا نسبة لعدم وجود موظف أوزون وطني، لم يتم تنفيذ األنشطة ا  - 16
والمسائل المتعلقة بصرف األموال المعتمدة، إال أن ھذه المسائل قد تمت تسويتھا اآلن. وقد كانت مستويات االستھالك 

من المقرر تقديم تقرير  %.96دون خط األساس لالمتثال بنسبة  7والتي وردت بموجب المادة  2015و  2014لعام 
% سوف تعزز األنشطة التي تم تنفيذھا في إطار 73. تجاوز معدل الصرف 2016أيار/مايو  31التحقق بحلول 

الشريحة األولى والثانية وتلك المخططة للشريحة الثالثة قطاع خدمات التبريد وتضمن استمرارية األنشطة المقررة في 
  المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية. المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة 

  التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن تحيط علما بتقرير تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة األولى لخطة   - 17
نسيبي كما توصي بموافقة عامة للشريحة الثالثة يتومي وبرن إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سا

نسيبي وخطة تنفيذ الشريحة يتومي وبرن لة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ساللمرح
  بمستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه مع إدراك أنه:  2018-2016لفترة 

ر إذا ما قررت حكومة ساوتومي وبرنسيبي العمل بالتحويل وبالتجھيز التحسيني والتعديل وتوفي  (أ)
الخدمات للمبردات القابلة لالشتعال والمبردات السامة في أجھزة التبريد وتكييف الھواء المصنعة 
أساسا لمواد غير قابلة لالشتعال فإنھا ستتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر، وفقط وفقا للمعايير 

  والبروتوكوالت ذات الصلة؛ و 

إلى يونيب إال بعد أن تدرس األمانة تقرير التحقق وتتأكد أن األموال التي تم اعتمادھا لن يتم تحويلھا   (ب)
نسيبي تمتثل إلى بروتوكول مونتريال وتلتزم باالتفاقية بين الحكومة يتومي وبرن من أن حكومة سا
  واللجنة التنفيذية. 

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى الشريحة الثالثة)

 يونيب 4,550 35,000

  

-------------- 

  


